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 شكر وتقدیر
باشر السید تشارلز كورمیر (مدیر الممارسة) ھذه الدراسة وقام بتوجیھ مسارھا. إن المؤلفین األساسیین ھم جوناثان 
سینتون (كبیر أخصائي الطاقة) وروتو دیف (أخصائي الطاقة) مع موھاب ھالودا (كبیر أخصائي الطاقة) وتیریسا مورفي 
(مستشارة) ولیزا ریان (مستشارة) وأعد التقاریر الفرعیة لھذه الدراسة كالً من المركز اإلقلیمي للطاقة المتجددة وكفاءة 

). كما وردت عدد من المساھمات لھذا التقریر من قبل كل من RAPظیمیة () و برنامج المساعدة التنRCREEEالطاقة (
رنغیوز -أناند سوبیھ(مستشار) وولید السریح (كبیر أخصائي الطاقة) وفرحات أیسن(كبیر أخصائي الطاقة) وفاني مسفیلدت

ة سارة تراب نیلسون (كبیر االقتصادیین في مجال الطاقة) و سیمون ستواب (متخصص ریادي في الطاقة). وقامت السید
الرسون" (شركة -(مستشارة) بتنسیق المالحظات الختامیة و نشر التقریر. أما رئیس التحریر فكان "بروس روس

Communications Development Inc وقامت دیبرا نایلور بوضع تصامیم الجرافیك (شركة ،(.Naylor Design 
Inc) ودانیا كیبي (Base Three Studio.( 

عر باالمتنان للمفوضیة األوروبیة والحكومة اإلیطالیة على مساھماتھا المالیة في إصدار ھذا التقریر والمواد وإننا نش
)، الذي قدم ESMAPكما أن الشكر موصول أیًضا لبرنامج المساعدة على إدارة قطاع الطاقة (اإلعالمیة المرتبطة بھ.

 التمویل لنشر ھذا التقریر وترجمتھ وتوزیعھ.

ون بیدروساین (استشاري) إسھامات فنیة إضافیة. وشاركت ماریا صراف (أخصائیة بیئیة رائدة) وروجر كوما وقدم دار
كونیل (كبیر تخصصي الطاقة) وأن. دي. ثاندیمان (محلل إدارة الموارد) بتوجیھ إدارة أموال المنحة. ال بد من اإلشادة 

فعال في تنظیم ورشة عمل مثمرة للغایة في مرسیلیا، بما في  بالزمالء في مركز التكامل المتوسطي، الذین كان لھم دور
ذلك مراد الزین (مدیر) وھیرفیھ لیفیتي (كبیر أخصائي البیئة)، لم یكن لھذا التقریر أن یرى النور بدون الدعم اإلداري من 

 ومیلیسا تایلور. كاترینا باكسیفانس وفلورینسیا لوبورازي ودیزي مارتینیز ودارو فال وغیداء ھیال وأشرف رمیلي

رینجیوس وروجر كوما وأشوك ساركار -وقدم المراجعون تعلیقات، بما في ذلك ألیكزیوس بانتیلیاس وفاني مسفیلدت
حشیش خانا وفرانك بوسك ونیكوالي نیكولوف ووتشارلز كورمییھ. ونحن ممتنون أیًضا للمساھمات ووجھات النظر التي 

) وتمت المشاركة في تونس مع فریق العمل. 2014ومرسیلیا (سبتمبر عام قدمھا المشاركون في ورش عمل في بیروت 
 وساھمت جمیع المشاركات في تحسین التقریر. إن أي أخطاء قد تظل في التقریر تكون مسؤولیة المؤلفین الرئیسیین. 

 ومن بین المشاركین في ورش العمل:

 لكھرباء والماء، دائرة كفاءة و حفظ الطاقةالسیدة دالیا عبد الحلیم الطوخي، المؤسسة العامة القطریة ل

السید محمد أحشید، المنسق الوطني لبرنامج كفاءة الطاقة في البناء (مجلس امتحانات القبول الجامعیة)/برنامج األمم 
 المتحدة اإلنمائي، الوكالة الوطنیة للطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة المغرب

 .، األردنAZ Investment, Ltdة السید طارق عقل، المدیر التنفیذیبشرك

 السیدة سلمى عونیتي، المدیر المالي، الوكالة الوطنیة التونسیة إلدارة الطاقة، األردن

 السید محمد البدراوى، خبیر في إحصائیات الطاقة، استشاري مستقل

 الماء، الكویتالسید ضاوي الھاملي، مدیر إدارة الشبكات الكھربائیة في حاالت الطوارئ، وزارة الكھرباء و

 )، سوریا NERCالسید یونس علي، نائب المدیر العام، المركز الوطني لبحوث الطاقة (

 السیدة وفاء محمود العبیدي، كبیرة المھندسین، وزارة النفط، العراق

 ینالسید ناصر الرویلي، مستشار معالي الرئیس التنفیذي لھیئة الكھرباء والمیاه، ھیئة الكھرباء والمیاه، البحر

 السیدة روبا الزعبي، مدیر قطاع التكنولوجیا النظیفة، استراتیجیة الوكالة األمریكیةللتنمیة الدولیة، برنامج التنافسیة األردني

 )RCREEEالسید إیمانویل بیرجاسي، خبیر اقتصادي في مجال الطاقة، المركز اإلقلیمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة (

 الطاقة، لجنة األمم المتحدة االقتصادیة واالجتماعیة لغرب آسیاالسید مونجي بیدا، مسؤول 

 السید عبد العزیز بورحلة، خبیر في بیئة الطاقة واإلحصاء

 )، تونسSTEGالسیدة عفاف شالوف، مدیر الدراسات والتخطیط، الشركة التونسیة للكھرباء والغاز (
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 )AFDتدامة، الوكالة الفرنسیة للتنمیة (السیدة ریما لوغوكیك، نائب رئیس شعبة النقل والطاقة المس

 السید محمد الدباس، رئیس قسم كفاءة الطاقة، وزارة الطاقة والثروة المعدنیة، األردن

الدكتور عبد العلي داكینة، مدیر قسم االستراتیجیة والتنمیة، الوكالة الوطنیة لتنمیة الطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة 
)ADEREEالمغرب ،( 

 )، الجزائرAPRUEل دالي، مدیر المشروع، الوكالة الوطنیة لترقیة وترشید استعمال الطاقة (السید كما

 السید محمد خالد، مستشار، (الجھاز التنفیذي للطاقات المتجددة)، لیبیا

 )، السودانERAالسید شرف الدین العجیب، ھیئة تنظیم الكھرباء (

المستدامة واإلنتاجیة، لجنة األمم المتحدة االقتصادیة واالجتماعیةلغرب السید حبیب األندلسي، رئیس قسم الطاقة والتنمیة 
 آسیا

 )RCREEEالسیدة رنا الجندي، محلل أبحاث، المركز اإلقلیمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة (

 )RCREEEالسید كریم المنوفي، محلل أبحاث، المركز اإلقلیمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة (

 الزین، مسؤول العالقات العامة، المركز اللبناني لحفظ الطاقة السید زیاد

 )RCREEEالسید طارق إمتیراح، المدیر، المركز اإلقلیمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة (

السید ستیفن أیردل، رئیس المشروع اإلقلیمي إلعادة تنشیط وتعزیز التنمیة والتشغیل من خالل الطاقة المتجددة وكفاءة 
 GIZام الطاقة في الشرق األوسط وشمال أفریقیا، استخد

 السید علي األمین فیشتالي، رئیس قسم المبیعات، المكتب الوطني للكھرباء والماء الصالح للشرب، المغرب

 )RCREEEالسیدة تیریزا الجمیل، إحصائي في مجال الطاقة، المركز اإلقلیمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة (

 ، مصرCreara International LLCالرئیس والخبیر الرئیسي، شركة  السید سام جودة،

 السید كریستیان دي جرومارد، مدیر مشروع، الوكالة الفرنسیة للتنمیة 

 السید نجالي حبیبي، مھندس كفاءة الطاقة، وزارة الطاقة والمعادن والماء والبیئة، المغرب

 التونسیة إلدارة الطاقةالسید حمدي حاروش، المدیر العام للوكالة الوطنیة 

السیدة وفاء أبو الحسن، رئیس شعبة اإلحصاءات االقتصادیة، لجنة األمم المتحدة االقتصادیة واالجتماعیة لغرب آسیا 
)UNESCWA( 

 السید إیھاب إسماعیل، رئیس قسم التخطیط، ھیئة الطاقة الجدیدة والمتجددة، مصر

 روكربونیة، مرصد البحر األبیض المتوسط للطاقةالسیدة صحبة كاربوز، مدیر شعبة المواد الھید

 السید نصیر كریم قاسم، رئیس قسم، مركز الطاقة المتجددة والبیئة، العراق

 )، تونسDGEالسید عبد الحمید خلف هللا، نائب مدیر كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة، والمدیریة العامة للطاقة (

 تونسالسید عز الدین خلف هللا، مستشار مستقل، 

 )IEAالسید فالدیمیر كوبكیك، قسم إحصاء الطاقة، وكالة الطاقة الدولیة (

السید رشید العربي، رئیس قسم التسویق، مدیر المشروع في المؤسسةاللبنانیة لإلرسال، المكتب الوطني للكھرباء والماء 
 الصالح للشرب ، المغرب

اإلدارة، الوكالة الوطنیة لتنمیة الطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة ، السیدة سمیرة لخلیفي، رئیس قسم الدراسات االستراتیجیة 
 المغرب

 السیدة كوثر لھذیب، خبیر رئیسي، تطویر األعمال والتمویل، مشروع كفاءة الطاقة في قطاع التشیید في البحر المتوسط

 اء، السودانالسید عبد الرحمن عبد المعالي، المستشار الفني في وزارة المیاه والموارد والكھرب

 السید ماجد ك محمود، خبیر أول، مدیر المشروعات والشؤون الفنیة، المركز اإلقلیمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة
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 السید یعقوب الیاس المرار، رئیس قسم الطاقة الشمسیة، وزارة الطاقة والثروة المعدنیة، األردن

 السید رفیق میساوي، استشاري كفاءة الطاقة، تونس
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 االختصارات والتسمیات بالحروف األولى
AFEX المؤشر العربي لطاقة المستقبل 

ALMEE معیة اللبنانیة للحفاظ على الطاقة والبیئةالج 

ANEEL (البرازیل) الوكالة الوطنیة لتنظیم الطاقة الكھربائیة 

ANME الوكالة الوطنیة التونسیة إلدارة الطاقة 

BEE مكتب الھند لكفاءة الطاقة 

CFL مصباح فلوریسنت مدمج 

CPUC لجنة المرافق العامة في كالیفورنیا 

DSM یة إدارة مطلب الجانب 

EE كفاءة الطاقة 

EERS معاییر كفاءة مورد الطاقة 

EGAT ھیئة تولید الكھرباء في تایالند 

ESC شھادة توفیر الطاقة 

ESCO  شركة خدمات الطاقة 

ESMAP  برنامج المساعدة في إدارة قطاع الطاقة 

FI مؤسسة مالیة 

FNME (تونس) الصندوق الوطني إلدارة الطاقة 

GCC يمجلس التعاون الخلیج 

GDP ناتج محلي إجمالي 

GEF مرفق البیئة العالمیة 

GNI الدخل القومي اإلجمالي 

GWh  الساعة-جیجاوات 

HEECP برنامج التمویل المشترك لكفاءة الطاقة في ھنغاریا 

IEA وكالة الطاقة الدولیة 

IFC  مؤسسة التمویل الدولیة 

IFI المؤسسة المالیة الدولیة 

IMF صندوق النقد الدولي 

IPMVP بروتوكول قیاس األداء والتحقق الدولي 

IREDA الوكالة الھندیة لتنمیة الطاقة المتجددة 

kgoe  كیلوغرام من مكافئ النفط 

ktoe ) طن) من مكافئ النفط. 1.000كیلو طن 

kWh كیلووات ساعة 

LCEC   المركز اللبناني لحفظ الطاقة 
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MDBs األطراف بنوك التنمیة المتعددة 

MED-ENEC مشروع كفاءة الطاقة في قطاع التشیید في البحر المتوسط 

MED-EMIP متوسطیة -دعم تعزیز التكامل وتحسین األمن في سوق الطاقة األورو 

MENA الشرق األوسط وشمال أفریقیا 
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MRV القیاس، اإلبالغ والتحقق 
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NEEREA (لبنان) الصندوق الوطني لكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة 

NERSA المنظم الوطني للطاقة في جنوب افریقیا 

NGAC شھادة الحد من االحتباس الحراري 

NGO منظمة غیر حكومیة 

NSW نیوساوث ویلز 

OECD منظمة التعاون االقتصادي والتنمیة 

PEE برنامج كفاءة استخدام الطاقة/ البرازیل 

PPP سعر تعادل الشراء 

RAP مشروع المساعدة التنظیمیة 

RCREEE المركز اإلقلیمي للطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة 

RISE (دراسة للبنك الدولي) االستعداد لالستثمار في الطاقة المستدامة 

R&D البحث والتنمیة 

SE4ALL "مبادرة األمم المتحدة "الطاقة المستدامة للجمیع 

TPES  

 استھالك الطاقة. 

TWh  الساعة -تیراوات  

UAE دولة اإلمارات العربیة المتحدة 

UNEP برنامج األمم المتحدة للبیئة 

UN ESCWA لجنة األمم المتحدة االقتصادیة واالجتماعیة لغرب آسیا 

WEC  مجلس الطاقة العالمي
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 الملخص التنفیذي
) تراجًعا في معدالت الخفض في كثافة استھالك الطاقة مقارنة مع MENAشھدت منطقة الشرق األوسط وشمال أفریقیا (

، انخفضت كثافة استھالك الطاقة في البلدان 2012إلى  2000 مثیالتھا في مناطق أخرى من العالم. فخالل الفترة من عام
بالمئة سنویًا في حین ارتفع متوسط كثافة الطاقة لنفس شریحة  2.5ذات الدخل المتوسط األدنى في جمیع أنحاء العالم بنسبة 

متوسط األعلى في بالمئة. وشھدت الدول ذات الدخل ال 0.4الدخل في دول منطقة الشرق األوسط وشمال أفریقیا بنسبة 
بالمائة سنویًا خالل الفترة نفسھا، في حین بلغ االنخفاض لنفس  0.5جمیع أنحاء العالم انخفاًضا في كثافة الطاقة بنسبة 

بالمئة فقط. كما انخفضت كثافة الطاقة في البلدان مرتفعة الدخل  0.1الشریحة في دول الشرق األوسط وشمال أفریقیا نسبة 
بالمئة سنویًا، على النقیض من الزیادة في الكثافة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفریقیا  1.6الم بنسبة في جمیع أنحاء الع

 بالمئة. 0.9بنسبة 

) داخل المنطقة، حیث یعود تحقیق ذلك بالفائدة على الدول الغنیة بالموارد EEتوجد إمكانیة لزیادة كبیرة في كفاءة الطاقة (
اد الوقود على السواء. ویتیح المستوى الحالي المنخفض ألسعار النفط الفرصة المناسبة للعدید وتلك التي بحاجة إلى استیر

) بشكل واسع ، ال تزال EEمن ھذه الدول للعمل في ھذا االتجاه. وفي الوقت الذي یتم فیھ التعرف على فوائد كفاءة الطاقة (
التغیرات السلوكیة والتشغیلیة. ونظًرا للقصور الحاصل في ھناك العدید من العراقیل التي تعیق االستثمارات الضروریة و

األسواق ونقص المعلومات والمھارات التقنیة غیر الكافیة وضعف الحوافز، ال تزال المساعي الرامیة لتعزیز كفاءة الطاقة 
 طبیق.غیر كافیة. إن األساس المنطقي لدعم تنفیذ كفاءة الطاقة واضح للجمیع. غیر أن التحدي یكمن في الت

) بتبني خطط عمل وطنیة لكفاءة الطاقة ووضعھا. وساھمت MENAتقوم العدید من دول الشرق األوسط وشمال أفریقیا (
ھذه المبادرات في زیادة كفاءة العملیات الصناعیة والسیارات واألجھز، والمعدات والمباني ومحطات الطاقة وأنظمة 

غیًرا، وال تزال المناھج المتّبعة مجزأة ومتقطعة، وھي غالبًا ما تكون التوزیع. إال أن نطاق العمل المنجز ال یزال ص
 مدفوعة باألولویات الوطنیة الملّحة بدالً من االستراتیجیة طویلة األجل. 

بالمئة من إجمالي إمدادات الطاقة األولیة المتوقعة  21تشیر التقدیرات إلى أن إمكانیة التوفیر المتوقع من كفاءة الطاقة تبلغ 
. ویتحقق ما یقرب من ثالثة أرباع ھذا التوفیر من الكفاءة العظمى 2025في دول الشرق األوسط وشمال أفریقیا بحلول عام 

). ویبرز قطاع الصناعة من بین تلك Mtoeملیون طن من مكافئ النفط ( 300من  219 -في قطاعات االستخدام النھائي
ر من الطاقة خالل الفترة المستھدفة، حیث یسھم بما یزید قلیالً عن خمس القطاعات من حیث قدرتھ على توفیر الكمیة األكب

إجمالي الوفورات المتوقعة. یحتل قطاع اإلسكان المرتبة الثانیة من حیث اإلمكانات، یلیھ النقل والخدمات التجاریة والعامة 
ة. وتنكمش حصة الصناعة قلیالً بمرور (یُشار إلیھا اختصاًرا باسم "الخدمات")، ویحل قطاع الزراعة في المرتبة األخیر

 الوقت مع إمكانیة ارتفاع التوفیر في الطاقة بشكل أسرع في قطاع إمدادات الكھرباء.

 -التي لھا عالقة غالبًا بالتكلفة والوقود المستورد –بالنسبة إلى العدید من البلدان في المنطقة، فإن نقص إمدادات الكھرباء 
حسین كفاءة الطاقة. وإن تخفیف حاالت النقص ھذه یتطلب موازنة اإلمدادات األكثر تكلفة مع یمثل المحفزات الرئیسیة لت

الطلب الوارد من القطاعات المسؤولة بشكل أكبر عن رفع معدالت استھالك الكھرباء، مثال الصناعة واإلسكان والخدمات. 
القطاعات ذات االستخدام النھائي الكثیف للكھرباء،  ونتیجة لذلك، یتعمل ھذا التقریر بشكل أساسي مع كفاءة الطاقة في ھذه

 كما یتطرق إلى حد معین لقطاع تولید الطاقة الكھربائیة. وال تغطي ھذه الدراسة قطاعي الزراعة والنقل.

بھ قطاع اإلسكان. لذلك، یتم تحظى أسعار الطاقة في قطاع الصناعة بدعم واسع، وإن كان أقل من الدعم الذي یحظى  لصناعةا
تحفیز العمالء في قطاع الصناعة بدرجة أكبر بطریقة ما نحو خفض تكالیف الطاقة. وتعتبر المرافق الخدمیة ومزودي 
الخدمات مثل شركات خدمات الطاقة، األنسب تماًما لتولي برامج كفاءة الطاقة ألن قطاع الصناعة بحاجة إلى الخبرة التقنیة 

فتھا بأنماط الطلب لدى العمالء، أن تحدد فرص كفاءة الطاقة التي یستفید منھا والموظفین المؤھلین. تستطیع المرافق، معر
لكنھا تستطیع أن العمالء والمرفق. ونادًرا ما تمتلك وكاالت كفاءة الطاقة في القطاع العام الخبرة لتولي برامج كفاءة الطاقة، 

 تیّسر الوكاالت المنفّذة الحصول على الموارد والحوافز وتدعمھا.

یعتمد تحفیز العمیل على كفاءة الطاقة على أسعار الطاقة وعلى اإلنفاق الحاصل على ھذا المصدر مقارنة  دمات:الخ
بالتكالیف األخرى. ویتم دعم بعض األسعار الخاصة بالعمالء التجاریین إال أن فواتیر الطاقة ال تشكل سوى جزء صغیر 

الخدمات العامة فال توجد لدیھم في العادة الدوافع الالزمة لتولي تدابیر كفاءة من التكالیف التشغیلیة لدیھم. أما بالنسبة لعمالء 
الطاقة حیث تندرج تكالیف الطاقة ضمن التخصیصات المالیة الثابتة في المیزانیة. ولعل السبیل األمثل لتحقیق تحسینات 

باني والمدارس العامة والتجاریة، یمر من طویلة األجل في كفاءة المباني والمستشفیات في قطاع الخدمات، بما في ذلك الم
 خالل قوانین ومعاییر البناء، ومن خالل معاییر األداء لألجھزة، سواء في المباني الجدیدة أو القائمة.

ویشّكل االمتثال للوائح الموضوعة نحو خمسي التدابیر الخاصة بكفاءة الطاقة في أوروبا، بینما وضعت ثالث أخماس 
االستطالع عالمیًا قوانین إلزامیة أو طوعیة للبناء الجدید. وعلى المدى القصیر، سیصبح بمقدور المرافق الدول التي شملھا 

الخدمیة وشركات خدمات الطاقة في الشرق األوسط وشمال أفریقیا التدقیق في استھالك الطاقة لتحدید الخیارات المالئمة 
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ا أن المرافق الخدمیة وشركات خدمة الطاقة ھي األطراف المناسبة التي تسھم في الحد من استھالك الطاقة في المباني. كم
جًدا لتولي كفاءة الطاقة في إنارة الشوارع والخدمات العامة مثل ضخ المیاه، حیث یفتقر المستخدمین النھائیین عموًما إلى 

ام رصد االمتثالللتأكد من تحقق الخبرات التقنیة والدوافع الالزمة لخفض التكالیف التشغیلیة. ویمكن لوكاالت القطاع الع
 األھداف الموضوعة لھذه البرامج وتولي برامج توعیة العمالء. 

یعتبر ھذا القطاع المتنوع، الذي یضم مستھلكین ذوي دوافع وأذواق متعددة، ھو القطاع األكثر تحدیًا لكفاءة الطاقة،  سكني:
، وھي اآللیة الرئیسیة لتعزیز كفاءة الطاقة، أن تستھدف تطویر ال سیما في البلدان التي تدعم أسعار الطاقة. یمكن للوائح

وضع الملصقات على األجھزة ومعاییر األداء فیھا. تُعد المعاییر الدنیا للكفاءة أمًرا مھًما، لكن وضع الملصقات على 
لص من المعدات غیر األجھزة یحتل نفس األھمیة بحیث یعزز المبادرات التطوعیة. كما تستطیع ھذه اللوائح أیًضا التخ

الفّعالة مثل المصابیح المتوھجة في القطاعات السكنیة وغیرھا. وتعتبر المرافق الخدمیة الجھة المناسبة لتولي التعدیالت 
التحدیثیة على منظومة اإلضاءة وبرامج العزل المناخي (العزل في المرافق، على سبیل المثال) في القطاع السكني، نظًرا 

ة بالعمالء وقدرتھا على محاسبتھم من خالل فواتیر المیاه والكھرباء. أما الوكاالت العامة فھي األقدر على لعالقتھا الوثیق
 مراقبة تنفیذ البرامج وتولي برامج توعیة وتعلیم العمالء، التي تعتبر ضروریة لتنفیذ البرامج في القطاع السكني.

یاسیة والتنظیمیة السائدة، فإن تنفیذ برامج كفاءة الطاقة في الشرق نظًرا للتنوع الحاصل في دینامیكیات السوق واألطر الس
األوسط وشمال أفریقیا لن یكون سھالً. ویمكن للبلدان في المناطق األخرى التي واجھت عقبات مماثلة أن تقدم دروًسا مفیدة 

الشرق األوسط وشمال أفریقیا  في منطقة الشرق األوسط وشمال أفریقیا. في حین أنھ من غیر المرجح أن تكون دول منطقة
قادرة على من معالجة كافة العوائق ، فإنھ من المھم التوفیق بین مصالح األطراف المعنیة والمساعدة على دفع عجلة 

 االقتصاد في ھذه الدول نحو خفض كثافة استخدام الطاقة في القطاعات ذات اإلمكانات القصوى لتنفیذ برامج كفاءة الطاقة.

تزاید في بلدان الشرق األوسط وشمال أفریقیا لوضع آلیات للتمویل (غالبًا من خالل المؤسسات المالیة المحلیة) إن الحاجة ت
وللتسلیم (من خالل المرافق). ویجب أن تعكس آلیات التنفیذ مع المتطلبات التي تبرز في مختلف القطاعات. كما یتوجب 

وأن ترتكز على بیئة صلبة قادرة على وضع سیاسة واضحة  على ھذه اآللیات أیًضا العمل في إطار عمل متكامل
 ومتخصصة وعلى الھیاكل التنظیمیة والمؤسسیة وأن تحظى بدعم من آلیات التمویل ذات الصلة. 

 إن الفئات الخمس الرئیسیة لبیئة تمكینیة وجیدة لكفاءة الطاقة ھي:

 السیاسات واللوائح. •
 المؤسسات والمنظمات. •
 التمویل والحوافز. •
 ناء القدرات وزیادة الوعي. ب •
 المعلومات وإعداد التقاریر. •

ضمن ھذه البیئة التمكینیة، تحتاج بلدان المنطقة إلى تطویر نماذج عملیة قابلة لالستمرار وتلبي أھداف أصحاب المصلحة. 
كھربائیة واإللكترونیة على سبیل المثال، ال تمتلك األسر المستفیدة من الطاقة المدعومة الدافع الكافي لشراء األجھزة ال

الخاصة بكفاءة الطاقة، والتي تُباع بأسعار مكلّفة نسبیًا، على العكس من المستھلكین التجاریین والصناعین الذین یتجاوزون 
الدعم المقّدم للمستھلكین في قطاع اإلسكان ویدفعون تسعیرات أعلى قد تكون دافعاً لھم من أجل تطبیق تدابیر كفاءة الطاقة 

ل خفض تكلفة اإلنتاج. ویشّكل ھذا األمر تحدیًا للمرافق التي ترغب في زیادة المبیعات للعمالء األعلى دفًعا وتقلیلھا من أج
للمستھلكین المدعومین. كما ینبغي على الحكومات استبدال الدعم الحالي بتمویل كفاءة الطاقةللمستھلكین المدعومین. إن 

ة بأصحاب المصالح والتي تتنافس فیما بینھا في بعض األحیان وتتناقض في أحیان تحقیق التوازن بین ھذه األھداف الخاص
 أخرى یمثل تحدیًا كبیًرا لتولي كفاءة الطاقة داخل دول الشرق األوسط وشمال أفریقیا.

م من إن وضع إطار عمل قوي للوفاء بتدابیر كفاءة الطاقة یتطلب الكثیر من الموارد والمزید من التخطیط المسبق واألھ
ذلك، اإلرادة السیاسیة لوضع األھداف وتنفیذ برامج كفاءة الطاقة. إن العناصر األساسیة إلطار العمل العام لھذه التدابیر 
تكون مشتركة لجمیع االقتصادیات في الشرق األوسط وشمال أفریقیا، ولكن ینبغي على كل دولة تطویر خارطة الطریق 

 واالقتصاد والسوق فیھا، إضافة إلى خطط العمل الوطنیة في مجال كفاءة الطاقة.  الخاصة بھا التي تناسب أوضاع الطاقة

ویقدم التقریر الكامل خیارات تناسب المناطق دون اإلقلیمیة في الشرق األوسط وشمال أفریقیا (المغرب العربي والمشرق 
ان معینة. وسنقوم ھنا بتلخیص ھذه وفي بعض الحاالت یكون التقریر موجھًا إلى بلد 1ودول مجلس التعاون الخلیجي)،

 الخیارات بشكل أكثر عمومیة. 

یعتمد نجاح أي سیاسة لكفاءة الطاقة على مدى التزام الحكومة ومستوى الطموح في التطبیق والثبات : السیاسات واللوائح
ومدعومة من إطار  في الدعم العام. وتُظھر التجربة أن السیاسات المصممة بشكل جید تشتمل على أھداف محددة بوضوح

قانوني وتنظیمي شامل لكفاءة الطاقة.  ویُعد منھج العمل من القاعدة إلى األعلى ھو الخیار األفضل لوضع أھداف وطنیة 
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ألن إمكانات التطور في كفاءة الطاقة تتفاوت بشكل كبیر حسب القطاع. ومن الضروري أن تتالءم األھداف القطاعیة 
الطاقة واالستھالك المحدد للطاقة والحد من نسبة االستھالك. وتكون األھداف الموضوعة لبرامج حفظ الطاقة مع كثافة 

لكفاءة الطاقة أكثر فعالیة وسھولة في التنفیذ عندما تشارك أصحاب المصالح في مراحلھا األولى. ویتطلب ھذا في بادئ 
مكنھا رفع التوصیات المناسبة المتعلقة باألھداف األمر إنشاء وحدات لكفاءة الطاقة في الوزارات القطاعیة الرئیسیة التي ی

 واآللیات لوحدة مركزیة أكبر.

وربما تجد دول الشرق األوسط وشمال أفریقیا في المراحل األولى من تطویر سیاسات كفاءة الطاقة أن فعالیة ھذا البرنامج 
القصیر والمتوسط) للمساعدة في كسب تكون أكبر إذا ما تم وضع أھداف وغایات واقعیة وسریعة التحقق (على المدیین 

دعم الجمھور وأصحاب المصالح. یساعد التوفیق بین مصالح األطراف المعنیة وإظھار النتائج في وقت قصیر على 
 دیمومة ھذا النشاط واستمراره.

الطاقة المقدمة لھم، كما أن دعم أسعار الطاقة وغیرھا من التدابیر المشوھة لألسعار تدفع المستھلكین إلى التقلیل من قیمة 
كما تقلل من الحوافز المالیة لتبنّي تدابیر كفاءة الطاقة. لكي یدرك المستھلك فوائد كفاءة الطاقة، یجب أن یعكس السعر 
المدفوع الستھالك الطاقة التكالیف. یمثل الدعم الحكومي ظاھرة مشّوھة في جمیع البلدان، وال سیما تلك المستوردة للطاقة 

ردن ولبنان والمغرب وتونس. في السنوات األخیرة، شرعت عدة بلدان في الشرق األوسط وشمال أفریقیا مثل مصر واأل
 باإلصالحات الخاصة برفع الدعم، وأحرز المستوردین للطاقة تقدًما كبیًرا بھذا الشأن. 

یجب على ھذه اإلصالحات أن تؤّمن یزید اإلنھاء التدریجي لدعم الطاقة من التكلفة التي یتحملھا المستھلكین. ونتیجة لذلك، 
الدعم العام. قد یكون من المھم إدخال برامج الحوافز لكفاءة الطاقة بدعم من مصادر محددة للتمویل، حیث أن مثل ھذه 
التدابیر قد تساعد المستھلكین على تقلیل استھالك الطاقة وبالتالي تخفیف العبء المالي من رفع الدعم. ومن المھم أیًضا أن 

 مل الخطة برامج شبكات األمن االجتماعي واآللیات األخرى للتخفیف من حدة اآلثار ودعم الفقراء والضعفاء.تش

وینبغي على الحكومات أن تصدر لوائح جدیدة لدعم سیاسات كفاءة الطاقة الجدیدة، بما في ذلك القواعد التي توفر معاییر 
إن وضع ملصقات على األجھزة (وخاصة اإلنارة والثالجات ومكیفات أداء الطاقة وآلیات التنفیذ. على الصعید الدولي، ف

الھواء وسخانات المیاه) والمباني والمعدات الصناعیة قد حقق نتائج إیجابیة بتكلفة منخفضة. وقد تبنّت عدد من الدول 
ین البناء. وتكمن المھّمة اآلن العربیة بالفعل معاییر األداء وملصقات الطاقة لألجھزة، كما تبنت عدد قلیل من ھذه الدول قوان

 في تعزیز ھذه اإلجراءات. 

یتطلب تسلیم خطط كفاءة الطاقة بنجاح وجود قیادة قویة من الحكومة والمؤسسات األخرى.  المؤسسات والمنظمات:
الخبرة وینبغي تجنب االزدواجیة في المھام أثناء تنفیذ األدوار والمسؤولیات الملقاة على ھذه المؤسسات. بناًء على 

المتراكمة في العدید من المناطق، ینبغي أن تكون برامج كفاءة الطاقة موّجھة تجاریًا وأن تستجیب إلى احتیاجات القطاعات 
المستھدفة وتكون مدفوعة بالطلب وأن تمتاز بالمرونة. وینبغي أن تكون ھناك ھیئة مركزیة تنسق ھذه البرامج الجدیدة 

میع أصحاب المصلحة. وباالعتماد على الخصائص المعینة للسوق، قد یكون من لتكون بمثابة مركز رئیسي یضم ج
المناسب تعیین ھذه المسؤولیات بوكالة أو وكاالت حكومیة متخصصة. على العكس من ذلك، حیث تتولى المرافق تنفیذ 

 معظم ھذه البرامج، فقد تكون الھیئة التنظیمیة للمرافق أكثر مالئمة. 

تُعد االستعانة بوكالة أو وكاالت متخصصة تمتلك السلطة لوضع سیاسات كفاءة الطاقة وتتحمل على الصعید الدولي، 
المسؤولیة لتحقیق أھداف البرنامج أمًرا فعاالً للغایة. مع ذلك، فمن المھم أیضا التأكد من تتطابق السیاسات واألنشطة 

والخاصة األخرى. ویمكن للھیئة المنظّمة للمرافق أن تكون الجدیدة المتعلقة بكفاءة الطاقة مع مثیالتھا في الھیئات العامة 
بمثابة قناة فعالة لتقدیم برامج كفاءة الطاقة، بسبب قدرتھا على تقدیم مجموعة من مبادرات كفاءة الطاقة القطاعیة من خالل 

ناك أمثلة عدیدة على تفویض المرافق والحوافزھا باإلضافة إلى برامج التزام الموردین. وعلى الصعید الدولي، توجد ھ
البرامج التنظیمیة الناجحة لتحفیز المرافق الخدمیة استناًدا إلى استراتیجیة طویلة األجل لتحسین كفاءة الطاقة لكل قطاع 

 اقتصادي، إضافة إلى تحدید تدابیر قریبة ومتوسطة وبعیدة األجل.

ا ضروریًا للتأكد من االمتثال لمتطلبات البرنامج، وتقدیم إن المسؤولیة الواضحة في مراقبة النتائج والتحقق منھا أیًضا أمرً 
الدلیل على الفوائد الفردیة والقطاعیة والوطنیة من برامج كفاءة الطاقة. یعتبر جمع البیانات مفیًدا في تقییم فعالیة برامج 

 كفاءة الطاقة كما یساعد ھذه البرامج على التكیف مع التغییرات الحاصلة في السوق.

یعتبر التمویل من العقبات الرئیسیة التي تعیق تنفیذ برامج كفاءة الطاقة على نطاق واسع، خصوًصا في  والحوافز: التمویل
البلدان النامیة التي تعاني من عدم كفایة األموال العامة وصعوبة الحصول على المصادر التجاریة. مع ذلك، بغض النظر 

ن، فإنھ من الضروري وضع مناھج متعددة تجمع بین التمویلین العام عن الفوارق االقتصادیة والھیكلیة بین البلدا
والتجاري، فضالً عن الحوافز المالیة واالقتصادیة. وینبغي أن تتطابق آلیات التمویل مع االحتیاجات في قطاعات االستخدام 

 النھائي، فقد ال تناسب اآللیة المخصصة للصناعة أو قطاع الخدمات واإلسكان. 
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—لتنفیذ الخاصة بنشر برامج كفاءة الطاقة ستملي أیًضا إلى حد ما آلیة التمویل األنسب لقطاع االستخدام النھائيإن آلیات ا
على سبیل المثال، عندما تستفید برامج كفاءة الطاقة التي توجھھا المرافق من قدرة المرافق على تمویل البرامج على أساس 

ء أو جزء منھم)، أما البرامج التي تستھدف األسر ذات الدخل المحدود فقد السعر (والتي قد تزید األسعار لجمیع العمال
تحتاج إلى نھج مختلف. وعلى المدى البعید، مع زیادة نضوج األسواق، تصبح خیارات التمویل التجاري حاسمة إلنشاء 

 أسواق مستدامة لخدمات كفاءة الطاقة.

دراك الضعیف لمكاسب توفیر الطاقة المتحققة عبر االستثمار في كاإل –ھناك بعض العوائق المشتركة بین جمیع البلدان 
تحسین الكفاءة والمشروعات الصغیرة والنقص في المعلومات والقدرة على إدارة تمویل مشروع كفاءة الطاقة. ومع ذلك، 

المال ومشاكل  تنفرد الدول النامیة بوجود عدد من العوائق الخاصة بھا أیًضا، بما في ذلك ضعف التطور في سوق رأس
الحكم وأسواق كفاءة الطاقة الصغیرة ووتكلفة رأس المال العالیة وارتفاع المخاطر المزعومة على المستوى الوطني بالنسبة 

 للمستثمرین. 

إن البلدان التي تكون في المراحل المبكرة لتنمیة رأس المال وتطویر أسواق كفاءة الطاقة بحاجة إلى تشجیع التمویل المالي 
عمل على توفیره.  وینبغي أن تعكس األدوات المالیة احتیاجات البالد وأسواقھا التجاریة والمالیة. في البلدان التي تعاني وال

من الضعف في أسواق رأس المال، تأتي االستثمارات في كفاءة الطاقة من التمویل العام في المقام األول، من خالل المنح 
تخذ الحوافز أیًضا أشكال أخرى للتدابیر المالیة، مثل تخفیض الرسوم الجمركیة وصكوك القروض میّسرة الشروط. قد ت

على أجھزة كفاءة الطاقة التي ال یمكن تصنیعھا محلیًا. وعندما تنشط حركة التنمیة، عادة ما تنمو معھا نسبة االستثمار في 
 كفاءة الطاقة من خالل الدعم التجاري.

اح األكبر عندما یتم دمجھ في خطط وبرامج عمل وطنیة واسعة النطاق، ُتوضع بشكل خاص، یحقق التمویل العام النج
بالتعاون مع التجمعات التجاریة والمالیة، وتكون مصممة للتصدي للمخاطر استثماریة والقیود المفروضة في األسواق 

 المحلیة. 

سیة للسوق. یعتبر توافق السعر مع التكلفة سیعتمد مدى مالءمة الخیارات التمویلیة المتاحة على العدید من الخصائص الرئی
الحقیقیة إلنتاج وتوزیع الطاقة من أحد العناصر المھمة التي تؤخذ بعین االعتبار، وھو أحد العوامل الرئیسیة في قیاس 

ك أي فیما إذا كان ھنا –مستوى دعم الطاقة. كما تُعد درجة تحرر سوق الطاقة أیًضا من المسائل المھمة في ھذا الشأن 
منافسة في جانب العرض من قبل شركات الكھرباء، أو أنھا مملوكة حصریًا من قبل الدولة. ومن بین العوامل العامة 
األخرى مستوى الرسملة داخل السوق ومستوى األداء الوظیفي داخل النظام المصرفي. عند وضع خطة للتمویل العام (من 

ا لألوقات التي تتطور فیھا أسواق كفاءة الطاقة بالقدر الكافي الذي یتیح قبل الدولة) ینبغي توافراستراتیجیة الخروج تحسبً 
 لألسواق المالیة الخاصة الحلول محل الدول وتولي مھام التمویل. 

یتطلب التنفیذ الفّعال لسیاسات كفاءة الطاقة أن تكون جمیع األطراف المعنیة بالبرنامج على  بناء القدرات وزیادة الوعي:
ئد كفاءة الطاقة المحسنة، مما یستلزم استراتیجیات اتصال قویة وھادفة. وباإلضافة إلى ذلك، تحتاج المنظمات بینّة من فوا

والمؤسسات المعنیة مباشرةً في التنفیذ إلى القدرات الداخلیة إلنجاز البرامج، بما في ذلك األفراد المكرسیّن والمدربین من 
 یمھا على نحو مستدام. ذوي الخبرة لتطویر البرامج القطاعیة وتقد

لذلك، تُعد الجھود المستھدفة لبناء القدرات جزًءا ال یتجزأ من البیئة التمكینیة، وینبغي أن یتضمن مبادرات تعلیمیة للوفاء 
باحتیاجات كل أصحاب المصلحة. ورغم أن الھدف الشامل من مبادرات بناء القدرات وبرامج التدریب ھو تعزیز كفاءة 

وعي بفوائد الحد من استخدام الطاقة وأھمیتھ، إال أن لكل قطاع متطلباتھ الخاصة. فعلى سبیل المثال، تحتاج الطاقة وخلق ال
جمیع شركات القطاع الصناعي وشركات خدمات الطاقة والمرافق ومصنّعي المعدات ووكاالت الطاقة والبنوك التجاریة 

 إلى إدراك أھمیة االستثمار في كفاءة الطاقة. 

اء القدرات والتدریب للمستھلكین ومطّوري المشروعات والمقرضین أمًرا ضروریًا أیًضا لتعزیز كفاءة الطاقة في كما أن بن
قطاع الخدمات، حیث ال یمتلك المستھلكین ضمن ھذا القطاع بشكل عام القدر الكافي من المعلومات حول فوائد كفاءة الطاقة 

تتمتع استراتیجیة القطاع العام القویة قواعد ومعاییر واضحة للمشتریات المحسنة وأفضل الخیارات المتاحة لھم. یجب أن 
الحكومیة وأنشطة إقامة المباني العامة كقدوة یحتذى بھا. وبشكل أكثر عمومیة، یمكن لمبادرات بناء القدرات وزیادة الوعي 

من شأن برامج االعتماد أن تقدم التأكد من أن تطور منتجات كفاءة الطاقة وخدماتھا بقدر من المصداقیة والنزاھة. و
ضمانات للمستھلكین و تعزز الثقة لدیھم في استثمار كفاءة الطاقة. وینبغي أن تشمل برامج االعتماد ھذه الشركات المصنّعة 

 لمعدات كفاءة الطاقة واألجھزة المنزلیة، وكذلك مزودي الخدمات ومن یقومون بتركیب المعدات.

یُعد تطویر سیاسة جدیدة لكفاءة الطاقة ھي الخطوة األولى نحو توفیر الطاقة ورفاھیة اجتماعیة  المعلومات وإعداد التقاریر:
محسنة. وألجل تشجیع االستثمار المتواصل، ستكون الحكومات بحاجة إلى تقدیم دلیل على الفوائد االقتصادیة الوطنیة التي 

 قة في البالد ككل. یتم جنیھا من السیاسات الحالیة وتسلیط الضوء على كفاءة الطا
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) وتقییم البرنامج على ضمان بلوغ األھداف الخاصة MRVتساعد األنظمة المتینة والموثوقة للقیاس واإلبالغ والتحقق (
بسیاسات كفاءة الطاقة. كما تساعد البیانات المجمعة أیًضا خالل أنظمة القیاس واإلبالغ والتحقق على نقل فاعلیة المبادرات 

لمنھجیة الموحدة لجمع البیانات، بما في ذلك المقاییس الموضوعة كفعالیة التكالیف، أمًرا بالغ األھمیة. حیث الحالیة. تُعد ا
یجب تعیین خطوط األساس الستھالك الطاقة والكفاءة التي یمكن على أساسھا قیاس نتائج التدخالت الحاصلة، سواء كانت 

. من المرّجح أن تستفید النظم الحالیة لجمع لبیانات واإلبالغ المتبعة ھذه التدخالت في مواقع محددة أو على مستوى القطاع
)، والتي IPMVPفي العدید من بلدان المنطقة من النظم المستخدمة دولیًا مثل البروتوكول الدولي لقیاس وتقییم األداء (

 یمكن تكییفھا مع األوضاع الخاصة بكل بلد. 

ة للبرنامج ھو توفیر المعلومات الدقیقة وفي التوقیتات المناسبة للمستھلكین. ویمكن أما الجزء اآلخر المھم من البیئة الداعم
أن یشمل ذلك تقدیم المعلومات اللحظیة الدوریة حول تكالیف الطاقة والخطوات الممكنة للحد منھا. تتمتع أنظمة القیاس 

ومات حول استخدام الطاقة ومراقبة التوفیر في بالموثوقیة العالیة وقد أثبتت فعالیتھا على الصعید الدولي في جمع المعل
 الطاقة. 

یمكن للبلدان المتقدمة نسبیًا في جھود كفاءة الطاقة االستفادة من تقدیم برامج مخصصة تستھدف مجموعات محددة بدقة من 
مة للحفاظ على مستھلكي الطاقة لتحفیز الطلب على خدمات كفاءة الطاقة. ومن شأن ھذا المساعدة على بناء البیئة الالز

سوق عاملة یمكن أن تخدمھا شركات خدمات الطاقة وغیرھا من المزودین المخصصین لخدمات الكفاءة. ویُعد الھدف ھو 
إنشاء سوق لكفاءة الطاقة یتطلب خفض تدریجي في الدعم العام ویعتمد في نھایة المطاف وبشكل رئیسي على النشاط 

 التجاري. 

ط وشمال أفریقیا في المراحل األولى من برامج كفاءة الطاقة، أن ھذه البرامج تكون أكثر وربما تجد بلدان الشرق األوس
فاعلیة لو تبنت أھداف متواضعة نسبیًا قادرة على تحقیق مكاسب سریعة، بھدف كسب التأیید العام والدعم من أصحاب 

غب الدول التي تقدم دعم كبیر ألسعار المصالح بشراء الخدمات للمضي قدًما في المزید من األنشطة الطموحة. وقد تر
الطاقة في التركیز بشكل كبیر على تحقیق مكاسب من كفاءة الطاقة في القطاع العام أوالً ومن خالل وسائل تنظیمیة، في 
ذات الوقت الذي تقوم فیھ بإجراء إصالحات تدریجیة في مجال رفع الدعم عن أسعار الطاقة. كما قد تجد ھذه الدول أیًضا 

 من المثمر إطالق حمالت وطنیة للتوعیة بأھمیة كفاءة الطاقة وحشد التأیید العام لرفع الدعم عنھا.أن 

یمكن للبلدان تنفیذ العدید من ھذه الخطوات بمفردھا، ولكن كي تكون ھذه الخطوات أكثر فاعلیة ینبغي لھا أن تستفید من 
األجھزة والمعدات المستھلكة للطاقة. ومن شأن ھذا المنھج  خطط العمل المنسقة والمتظافرة مثل توحید المعاییر وتصنیف

 المنّسق أن یعزز تكامل األسواق ویوفّر حوافز قویة لتحسین سلسلة التورید للمعدات األكثر كفاءة. 

كما یمكن أیًضا تحقیق العدید من المكاسب من خالل مواصلة تبادل المعلومات بشأن اإلنجازات المتحققة، مع مراعاة 
وف الوطنیة، مثل موازنة تجارة النفط وأسعار الطاقة والدعم. وسوف تتطور السیاسات وأطر العمل المؤسسیة لتكثیف الظر

االستثمارات في كفاءة الطاقة حتى مع بدأ األعمال األساسیة للمعالجة التدریجیة لقضایا تسعیر الطاقة والدعم، الذي یتصل 
 االقتصادیة.بسیاسة أوسع نطاقًا للتنمیة االجتماعیة و

 

5 

    التقریر النھائي للمسودة 



 تنفیذ كفاءة الطاقة: الشرق األوسط وشمال أفریقیا

 مقدمة
 المعلومات األساسیة

) ھذا المشروع استجابة للطلب المتزاید و منذ مدة طویلة MENAأنشأ العمالء في الشرق األوسط وشمال أفریقیا (
). لقد تخلفت جھود الخفض في االستخدام الكثیف للطاقة عن تلك التي في EEللحصول على الدعم في تحسین كفاءة الطاقة (

). فعلى سبیل المثال، انخفضت كثافة 2014؛ بورتال ودي فت 2015األخرى (البنك الدولي ووكالة الطاقة الدولیة المناطق 
بالمئة سنویًا خالل الفترة من عام  2.5استھالك الطاقة في البلدان ذات الدخل المتوسط األدنى في جمیع أنحاء العالم بنسبة 

 0.4لطاقة لنفس فئة الدخل في دول الشرق األوسط وشمال أفریقیا بنسبة ، في حین ارتفع معدل كثافة ا2012إلى  2000
في  0.5). وشھدت الدول ذات الدخل المتوسط األعلى في جمیع أنحاء العالم انخفاًضا في كثافة الطاقة بنسبة 1شكل بالمئة (

 0.1ین بلغ االنخفاض لنفس الشریحة في دول الشرق األوسط وشمال أفریقیا نسبة المائة سنویًا خالل الفترة نفسھا، في ح
بالمئة سنویًا، بینما شھدت  1.6بالمئة فقط. كما انخفضت كثافة الطاقة في البلدان مرتفعة الدخل في جمیع أنحاء العالم بنسبة 

 بالمئة. 0.9بنسبة  في المقابل زیادة في ھذه الكثافة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفریقیا

لذلك، ھناك إمكانات كبیرة لتحقیق أداء أفضل في جمیع القطاعات في المنطقة، من شأنھا أن تعود بالفائدة على الدول الغنیة 
بالموارد وتلك التي بحاجة إلى استیراد الوقود. وفي الوقت الذي یوجد اتفاق واسع النطاق حول الفوائد المتحققة من كفاءة 

)، ال تزال ھناك العدید من العراقیل التي تعیق االستثمارات الضروریة والتغیرات السلوكیة والتشغیلیة، EEالطاقة (
كالقصور الحاصل في أداء األسواق ونقص المعلومات والوعي والمھارات التقنیة غیر الكافیة وضعف الحوافز. یُعد 

 التحدي یكمن في التطبیق.المنطق الذي یدعم تنفیذ برامج كفاءة الطاقة واضًحا. غیر أن 

ال تُعد منطقة الشرق األوسط وشمال أفریقیا، بالطبع ، المنطقة الفریدة من نوعھا التي تضم إمكانات واسعة لزیادة كفاءة 
الطاقة، وأن التجربة التي خاضتھا بلدان أخرى بإمكانات مشابھة من حیث كثافة الطاقة ونصیب الفرد من استھالك الطاقة، 

). وحتى الدول 2الشكل ألخرى الدراسة الستنباط األفكار المفیدة في زیادة االستثمارات في كفاءة الطاقة (تستحق ھي ا
المتقدمة، المعروفة بالمستویات العالیة لكفاءة الطاقة، تبحث باستمرار عن وسائل جدیدة لتحسین أدائھا. وبحسب تقدیرات 

 1.1) كفاءة الطاقة األفضل یمكن أن یقلل من النمو في الطلب على الطاقة األولیة في العالم إلى IEAالطاقة الدولیة ( وكالة
بالمئة سنویًا خالل الفترة من  1.9، منخفًضا عن المعدل السابق البالغ 2040إلى عام  2012بالمئة سنویًاً في الفترة من عام 

) 2012). وفي وقت سابق، أظھر سیناریو آخر مشابھ (لوكالة الدولیة للطاقة، IEA 2014a( 2011إلى عام  1980عام 
أكثر من اإلمكانات التقنیة في قطاع المباني و أربعة أخماسأنھ حتى في ظل الجھود الكبیرة التي تستھدف توفیر الطاقة فإن 

 اإلمكانات في مجال الصناعة قد تبقى غیر مستغلة.  نصف

الموارد غیر المستغلة بالفعل ببیئات تمكینیة جیدة (السیاسة والناحیة التنظیمیة والمؤسسیة). وتؤكد وتحظى العدید من ھذه 
دولة أن  85دراسات أخرى قیام بعض الدول ببذل الجھود من أجل مواجھة ھذا التحدي في كفاءة الطاقة: أظھر مسح شمل 

عن كفاءة الطاقة، وأن أقل من النصف بقلیل وضع أھداف بالمئة من ھذه الدول تمتلك وكاالت وطنیة مسؤولة  90أكثر من 
تتعلق بكفاءة الطاقة على الصعید القطاعي أو الوطني، في الوقت الذي امتلكت أغلب ھذه الدول بیئات تمكینیة ومؤسسات 

ستھالك مع ذلك، تبقى الكثیر من إمكانات التوفیر في ا2).2013قائمة ومخصصة لكفاءة الطاقة (مجلس الطاقة العالمي 
 الطاقة غیر محققة. 

) أو صیاغتھا. وساھمت ھذه المبادرات في زیادة الكفاءة NEEAPو قد تم تبنّي خطط العمل الوطنیة لكفاءة الطاقة (
فیالعملیات الصناعیة والسیارات واألجھزة والمعدات والمباني ومحطات الطاقة وأنظمة النقل والتوزیع. لقد حققت العدید 

) والمنظمات اإلنمائیة نتائج إیجابیة، لكن النطاق ال یزال صغیًرا، IFIتدعمھا المؤسسات المالیة الدولیة (من األنشطة التي 
بسبب مناھج العمل المتقطعة والمجزأة والتي غالبًا ما تكون مدفوعة باألولویات الوطنیة الملّحة بدالً من االستراتیجیة طویلة 

 األجل. 

طة الدخل في مناطق أخرى من العالم دروًسا واضحة حیث نجحت في تنفیذ كفاءة الطاقة وقدمت البلدان المرتفعة والمتوس
مع مراعاة الظروف الوطنیة،  –على نطاق واسع. قد أثبتت التبادالت التي تمت بین دول المنطقة بشأن ما تم فعلھ فعالیتھا 

ر العمل المؤسسیة الالزمة لتوسیع نطاق مثل میزان تجارة النفط وأسعار الطاقة والدعم. یمكن تعزیز السیاسات وأط
االستثمارات في كفاءة الطاقة، حتى عند وضع األسس الالزمة للمعالجة التدریجیة لقضایا تسعیر الطاقة والدعم، والتي 

 ترتبط ارتباطًا وثیقًا بسیاسة التنمیة االجتماعیة واالقتصادیة على نطاق أوسع.
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، أحدث الجھود المبذولة من قبل 2009) للعام ESMAPق ببرنامج المساعدة على إدارة قطاع الطاقة (كان التقریر المتعل
تحقیق كفاءة استخدام الطاقة في الشرق األوسط  :االستفادة من مورد خفيمجموعة البنك لإلبالغ عن منھج استراتیجي. 

اءة الطاقة، إضافة إلى تحلیل الروابط بین أسعار الطاقة لقد وضع ھذا التقریر األساس المنطقي والفوائد كف وشمال أفریقیا.
وكفاءة الطاقة، كما بحث على المستوى المفاھیمي اللبنات األساسیة المؤسساتیة والمالیة والسیاسات لجني الفوائد المحتملة 

 لكفاءة الطاقة. 

ا لتقدیم دراسات تحلیلیة على المستوى في السنوات األخیرة، دعمت مجموعة البنك أیًضا دول الشرق األوسط وشمال أفریقی
الوطني لمعالجة الجوانب المختلفة لكفاءة الطاقة. لقد أصدرت بعض المنظمات األخرى المزید من البیانات والتحلیالت بھذا 

 خطة الطاقة الشمسیة لمنطقة البحر األبیض المتوسط ومنشورات المركز اإلقلیمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة -الشأن
)RCREEE) ومشروع كفاءة الطاقة في قطاع البناء في منطقة البحر األبیض المتوسط (MED-ENEC 2013 ولجنة(

 ). UN ESCWAاألمم المتحدة االقتصادیة واالجتماعیة لغربي آسیا (

علومات ذات وباإلضافة إلى ذلك، فإن أعمال كفاءة الطاقة على المستوى اإلقلیمي، والمبادرات العالمیة توّرد أیًضا الم
الصلة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفریقیا. و على وجھ الخصوص، فإن مجموعة البنك بصدد إطالق مسح حول 

الصادر عن  ممارسة النشاط التجاري)، و ھي مبادرة على غرار مسح RISE( االستعداد لالستثمار في الطاقة المستدامة
لمتاحة لنشاط االستثمارات الخاصة التي یمكن أن تسھم في تحقیق أھداف )، لقیاس البیئة اIFCمؤسسة التمویل الدولیة (

 ). 2014dالطاقة المستدامة للجمیع، لألمم المتحدة (البنك الدولي، 

 أھداف و ھیكل التقریر
ة.  إن الھدف الرئیسي من ھذا التقریر ھو تقدیم خطوة مرحلیة نحو بناء المزید من االقتصادات الموفرة للطاقة في المنطق

، من خالل 2009) عام ESMAPوتكمل الدراسة الحالیة التقریر الصادر عن برنامج المساعدة على إدارة قطاع الطاقة (
توفیر أساس كمي لالستھداف القطاعي والتركیز على آلیات التسلیم. وباالستفادة من النتائج التي خرج بھا المركز اإلقلیمي 

)، والنتائج األولیة للمسح حول " االستعداد لالستثمار في الطاقة المستدامة " RCREEEللطاقة المتجددة و كفاءة الطاقة (
)RISE فإن ھذا التقریر قادر على تقییم المجاالت التي یمكن للبلدان في الشرق األوسط و شمال أفریقیا تحقیق أفضل ، (

. وأخیًرا، یستند التقریر إلى الدروس المستفادة المكاسب من إمكانات كفاءة الطاقة وبناء بیئة تمكینیة لتعزیز كفاءة الطاقة
منكفاءة الطاقة في البلدان األخرى ذات الدخل المتوسط والمرتفع، ویستحضر وجھات النظر التي یمكن أن تكون مفیدة 

 لدول الشرق األوسط وشمال أفریقیا.

الكثیف للكھرباء وھي قطاعات الصناعة  ویركز التقریر في المقام األول على القطاعات الثالثة ذات االستخدام النھائي
والخدمات واإلسكان. بالنسبة للعدید من الدول في منطقة الشرق األوسط وشمال أفریقیا، فإن النقص في تجھیز خدمات 

یعتبر حافًزا رئیسیًا لرفع  –التي تعود في كثیر من األحیان إلى عوامل مثل التكلفة وتوفر الوقود المستورد  –الكھرباء 
ءة الطاقة. یتطلب تخفیف ھذا النقص تحقیق التوازن بین اإلمدادات األكثر تكلفة مع الطلب الحاصل من قبل أكثر كفا

القطاعات المسؤولة عن رفع مستوى استخدام الكھرباء. في حین تناولت الدراسة الصادرة عن المركز اإلقلیمي للطاقة 
وقطاعات  3في جمیع القطاعات (بما في ذلك نقل وتجھیز الطاقة ) استخدامات الطاقة RCREEEالمتجددة وكفاءة الطاقة (

االستخدام النھائي في الزراعة)، تتفاوت آلیات التسلیم لكفاءة الطاقة بشكل كبیر، ونظًرا لمحدودیة الموارد كان من 
طاع تورید الكھرباء الضروري التركیز فقط على عدد قلیل من القطاعات ذات األولویة. عادة ما یندرج تحسین الكفاءة في ق

وھو نھج یختلف جوھریًا عن النھج المتبع في قطاعات االستھالك النھائي.  -ضمن جھد وطني أشمل إلصالح قطاع الطاقة 
في الوقت الذي ترد في ھذا الفصل نتائج السیناریو الخاص بقطاع الكھرباء، إال أنھ یتم التركیز على قطاعات االستخدام 

 تم تحدیدھا في مستھل ھذه الدراسة. النھائي الثالثة التي 

تختلف احتیاجات وظروف بلدان المنطقة اختالفًا كبیًرا ویمكن تطبیق بعض المواد الواردة في ھذا التقریر اإلقلیمي على 
 عدد قلیل من البلدان، في حین أن البعض اآلخر وثیق الصلة بجمیع ھذه الدول. ویجدر الذكر في ھذا المقام أن قدًرا كبیًرا

من العمل في كفاءة الطاقة قد تم إنجازه في بعض دول الشرق األوسط وشمال أفریقیا خالل العقد الماضیة، في حین باشرت 
 بعض الدول األخرى ھذه الجھود في اآلونة األخیرة.

ة من إلى توفیر أساس كمي للنظر في أولویات كفاءة الطاقة. ویضع ھذا الفصل بالدرجة األولى مجموع 1الفصل ویسعى 
) والتي تأخذ 2014) (العام RCREEEالسیناریوھات التي أعدھا المركز اإلقلیمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة (

فضالً عن  4اقتصادا  17باالعتبار آفاق العمل على مدى السنوات العشر المقبلة الستخدامات الطاقة بحسب القطاع في 
من خالل زیادة كفاءة الطاقة. تختص ھذه التحلیالت في المقام األول  اإلمكانات التقنیة للحد من الطلب على الطاقة

باالستخدامات النھائیة للكھرباء، والتي تعتبر من المسائل الملّحة ال سیما في الشرق األوسط وشمال أفریقیا. كما یقدم الفصل 
) لبلدان الشرق األوسط RISEستدامة (األول أیًضأ نتائج التطبیق األولي من دراسة االستعداد لالستثمار في الطاقة الم
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وشمال أفریقیا، بقصد تولید األفكار التي یمكن أن تسھم في وضع استراتیجیات مبررة لزیادة كفاءة الطاقة في قطاعات 
 االستخدام النھائي الثالثة ذات األولویة: الصناعة والخدمات، واإلسكان.

لطاقة. حیث یمكن للبلدان تقدیم أفضل ما لدیھا لتطبیق كفاءة إطار عمل شامل ومتكامل لدعم كفاءة ا 2الفصل یعرض 
الطاقة على نطاق واسع من خالل اتخاذ نھج المحفظة التي تضم السیاسات والمؤسسات والعملیات المعلومات والقدرات 

األنشطة الفنیة  التقنیة وقضایا التمویل. یستكشف ھذا الفصل مجموعة متنوعة من العوامل المساعدة التي تزید من إمكانیة
والمالیة للقیام باستثمارات الكفاءة. وحیث أن الدراسات األخرى تناولت الظروف المواتیة على نطاق أوسع، فإن ھذا الفصل 

 یركز على خیارات التمویل لتوسیع نطاق االستثمار في كفاءة الطاقة. 

في الطاقة من خالل آلیات تنطوي على فئتین من  أمثلة من مناطق أخرى حول كیفیة تسلیم خدمات الترشید 3الفصل یتناول 
التي تعتبر مشاركتھما العامل الرئیسي لرفع مستوى كفاءة الطاقة.  -مرافق الطاقة والمؤسسات المالیة المحلیة —العناصر

لة )، یعرض ھذا الفصل التجارب المفص2014واستناًدا إلى تقریر صادر عن مشروع المساعدة التنظیمیة (ألین وكروسلي 
 من ست دول. 

فیجمع المعلومات من الفصول الثالثة السابقة ویقدم الخیارات حول كیفیة تعزیز كفاءة الطاقة في منطقة  4الفصل أما 
الشرق األوسط وشمال أفریقیا. في المقام األول، یتم النظر إلى ھذه الخیارات ضمن إطار عمل متكامل لبیئة تمكینیة أكبر 

العناصر الرئیسیة إلطار العمل ھذا مشتركة بین جمیع اقتصادات الشرق األوسط وشمال أفریقیا ، لكفاءة الطاقة. ورغم أن 
یؤمن التقریر أن كل بلد سیحتاج إلى تطویر خارطة الطریق الخاصة بھ، والتي تضع باالعتبار الظروف الفریدة التي 

ل ھذا الفصل إمكانیة كفاءة الطاقة في قطاعات تخص ذلك البلد تحدیًدا في مجاالت الطاقة واالقتصاد والسوق. ثم یتناو
االستخدام النھائي الثالثة التي تم تحدیدھا كأولویة والمناطق الثانویة داخل الشرق األوسط وشمال أفریقیا، وتقترح العدید 
من التدابیر األولیة والوسیطة لتحفیز النقاش بین أصحاب المصلحة.
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  ة لتوفیر الطاقة في الشرق األوسط وشمال أفریقیااستخدام الطاقة واإلمكانات المتاح .1
بالمئة  47بالمئة من احتیاطیات النفط المؤكدة في العالم و 52یمتلك الشرق األوسط وشمال أفریقیا موارد وفیرة للطاقة تمثل 

خاصة الطاقة ). كما تحتوي المنطقة على موارد كبیرة للطاقة المتجددة، وBP 2015من موارد الغاز الطبیعي المؤكدة (
الشمسیة، على الرغم من االختالفات الكبیرة في ھذه الموارد بین مختلف البلدان. وقد تسببت الوفرة النسبیة من الطاقة 

 األحفوریة في بعض البلدان بإھمال كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة. 

الطلب على الطاقة وستكون الحاجة لتحسین  مع النمو السریع للعدید من الدول ، فإنھ من المؤكد تحقیق زیادة موازیة في
اإلدارة واالستخدام الفعال لموارد الطاقة ضروریة للحفاظ على النمو. وكجزء من ھذه الدراسة، قام المركز اإلقلیمي للطاقة 

عام  ) بتقییم آفاق استھالك الطاقة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفریقیا حتىRCREEE 2014المتجددة وكفاءة الطاقة (
، إضافة الى إمكانات توفیر الطاقة من خالل زیادة كفاءة استخدامھا. وقد أعد المركز اإلقلیمي للطاقة المتجددة 2025

) السیناریوھات والتقدیرات باالعتماد على أحدث البیانات والدراسات المتاحة، نموذج اقتصادي RCREEEوكفاءة الطاقة (
لالطالع على ملخص للبیانات والطرق التي سیتم  1و المعتاد. (انظر الملحق قیاسي بسیط وافتراضات العمل على النح

  RCREEE (2014.5شرحھا بالتفصیل في تقریر المركز اإلقلیمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة (

ختیارھم وقد استفادت السیناریوھات المعّدة من المراجعة والتوجیھ التي تمت من قبل مجموعة استشاریة تضم أعضاء تم ا
من دول المنطقة. وقد تم فحص البیانات والنتائج على نطاق واسع مع خبراء في المنطقة. كما تم عقد ورشتي عمل في 

، واحدة في بیروت واألخرى في مرسیلیا، تم خاللھا دعوة أصحاب المصلحة إلى التعلیق على مسودة 2014سبتمبر عام 
للحصول على مدخالت إضافیة على التقریر ككل. قدمت  2015 السیناریوھات، وعقدت ورشة عمل في تونس مارس

) التي تدور حول تطورات كثافة RCREEEالدراسة المفّصلة الثانیة للمركز اإلقلیمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة (
 ). RCREEE 2015) معلومات إضافیة وردت في ھذا الفصل (AFEXالطاقة، المؤشر العربي لطاقة المستقبل (

)، كما یحدد قطاعات 2014م ھذا الفصل نبذة عن التقییم الذي أجراه المركز اإلقلیمي للطاقة المتجددة و كفاءة الطاقة (یقد
) لتطویر البیئات المواتیة وتنفیذ برامج لتحقیق 6االستخدام النھائي الثالث (الصناعیة والسكنیة، والخدمات / القطاع الثالث 

 قة. اإلمكانات المتاحة لترشید الطا

 االتجاھات في  إمدادات الطاقة والطلب
 تجھیز الطاقة

في منطقة  7. بلغ مجموع إمدادات الطاقة األولیة 2012و 2000لقد تزاید استخدام جمیع مصادر الطاقة األولیة بین عامي 
، بزیادة ملیون طن من مكافئ النفط (ملیون طن نفط مكافئ) 580حوالي  2011الشرق األوسط وشمال أفریقیا في عام 

). شّكل النفط في بدایة الفترة 1.1(الشكل  2000ملیون طن نفط مكافئ في عام  350قدرھا أكثر من الثلثین من حوالي 
 ونھایتھا، ما یقرب من نصف استھالك الطاقة األولیة في جمیع أنحاء المنطقة. 

بالمئة، كما ارتفعت حصتھ في الطاقة  90قت نسبة لقد ارتفع استخدام الغاز الطبیعي خالل الفترة نفسھا، بزیادة في الحجم فا
. وعلى سبیل المقارنة، ارتفع استھالك النفط من عام 2011بالمئة في عام  47إلى  2000بالمئة في عام  41األولیة من 

ن بالمئة. وم 50بالمئة إلى  54بالمئة، في حین انخفضت حصتھ في الطاقة األولیة من  60ألقل من  2011إلى عام  2000
المرجح أن تستمر ھذه االتجاھات في نفس مسارھا الحالي، مع استمرار الوقود في تزوید الغالبیة العظمى من احتیاجات 

 الطاقة في المنطقة، إلى جانب الزیادة النسبیة في حصة الغاز تدریجیًا.  

تیرا واط في  925إلى  2000م من ) في العاTwhتیرا واط في الساعة ( 428ارتفع إجمالي تولید الكھرباء في المنطقة من 
 40بالمئة من الكھرباء في منطقة الشرق األوسط وشمال أفریقیا من الغاز الطبیعي و 59. ویأتي نحو 2012الساعة في عام 

 2012بالمئة منھ عبر مصادر الطاقة المتجددة في عام  0.2بالمئة من النفط الخام والمنتجات النفطیة. بینما یأتي أقل من 
)RCREEE 2014.(8 
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 اإلمدادات التاریخیة والمتوقعة للطاقة األولیة في الشرق األوسط وشمال أفریقیا بحسب مصادر الطاقة .1.1الشكل 
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 RCREEE (2014)المركز اإلقلیمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة  منالمصدر: بیانات 

 استھالك الطاقة

. ویشكل ذلك ارتفاًعا 2012) في عام Mtoeملیون طن مكافئ نفط ( 400فاق إجمالي استھالك الطاقة في جمیع القطاعات 
، كانت مساھمة القطاع 2000. في عام 2000ملیون طن نفط مكافئ في عام  220حاًد عن المعدالت التي بلغت أقل من 

لیتقدم قطاع انعكس ھذا الترتیب  2011). مع ذلك، بحلول عام 1.2الصناعي ھي األكبر، متقدمة على قطاع النقل (الشكل 
النقل قلیالً. وخالل الفترة نفسھا، ارتفع نصیب االستخدام النھائي للطاقة في القطاع السكني أیًضا ارتفاًعا طفیفًا، كما 
تضاعفت حصة قطاع الخدمات. وتمثل التغییر األكبر في الھیكل العام باالنخفاض الكبیر في نسبة االستخدامات غیر 

 لوقود األحفوري للمواد الوسیطة في البتروكیمیاویات.المتعلقة بمجال الطاقة مثل ا

ملیون طن نفط مكافئ،  620لیصل إلى أكثر من  2020ومن المتوقع أن ینمو االستھالك النھائي للطاقة في المنطقة في عام 
ع جمی تتوسع، مع تغییر طفیف في الحصص القطاعیة، حیث من المحتمل أن 2011بالمئة عن عام  60أي بزیادة نحو 

القطاعات االقتصادیة. كما من المحتمل أن یرتفع إجمالي تولید الكھرباء بنحو ثالثة أرباع خالل الفترة نفسھا لیصل إلى 
 . 2020تیرا واط في الساعة في عام  1500أكثر من 

ن نفط مكافئ، ملیون ط 860یتوقع أن تزید معدالت االستھالك النھائي المتوقعة للطاقة إلى ما ھو أكثر من ، 2025في عام 
. من المرجح أن ینمو معدل تولید الكھرباء إلى أكثر من المعدالت الحالیة 2011بالمئة منذ عام  120أي بزیادة قدرھا 

بالمئة خالل الفترة نفسھا، كحالة نمطیة نموذجیة ناتجة عن التطور الصناعي وزیادة الثراء لدى الدول. من  140بحوالي 
 ). 1.2(انظر الشكل  2020جًدا لكمیتھ في عام  مشابھًاطاعي الستھالك الطاقة المرجح أن یكون التوزیع الق
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المعدالت التاریخیة والمتوقعة لالستھالك النھائي للطاقة في الشرق األوسط وشمال أفریقیا بحسب قطاع  1.2الشكل  
 االستخدام النھائي.
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 RCREEE (2014)لطاقة المركز اإلقلیمي للطاقة المتجددة وكفاءة ا منالمصدر: بیانات 

 مالحظة: یتضمن االستھالك غیر المتعلق بالطاقة بشكل رئیسي استخدامات المواد األولیة.

، تھیمن ثالث دول بشكل واضح على الصورة اإلقلیمیة للطاقة: المملكة العربیة السعودیة واإلمارات العربیة منذ زمن
بالمئة من استھالك  16بالمئة و 12بالمئة و 32بنسبة  2011عام ھذه الدول في  تأثرت). وقد 1.3المتحدة ومصر (الشكل 

بالمئة على التوالي.   13بالمئة و 17بالمئة و 33، ستكون ھذه الحصص حوالي 2025الطاقة، على التوالي. وبحلول عام 
ك بمقدار ثالث أضعاف تعتبر دولة اإلمارات العربیة المتحدة أحد أسرع البلدان نمًوا في المنطقة حیث تزید نسبة االستھال

. ومن المحتمل أن تشھد ُعمان نمًوا مماثالً، وقد تتجاوز قطر ھي األخرى ھذه 2025إلى عام  2011خالل الفترة من عام 
 المعدالت باستھالك یتضاعف أربع مرات خالل نفس الفترة.

 وسط وشمال أفریقیا حسب البلدالمعدالت التاریخیة والمتوقعة لالستھالك النھائي للطاقة في الشرق األ .1.3الشكل 
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 توفیر الطاقة المتوقعة
 إقلیمیة

الخاصة بكفاءة الطاقة  اإلجراءاتلقد قُدرت اإلمكانات الفنیة لتقلیل استھالك الطاقة من خالل زیادة استخدام التكنولوجیات و
لمعظم البلدان .وعلى ھذا  2012ي بلدان الشرق األوسط وشمال أفریقیا وفق تحلیل ثابت لسنة األساس التي تمثلت في عام ف

راض عدم حدوث أي بسیط، على افت9بناء على استقراء  2020األساس، تم إعداد التوقعات الخاصة بتوفیر الطاقة لعام 
فترة زمنیة  تشیر إلىم التحفظ الذي تحملھ ھذه الفرضیة من جانب واحد، فإنھا تقنیات الكفاءة أو أدائھا. ورغتغییر في توفر 

من ثمان سنوات من االستخدام المتواصل للتقنیات المتاحة حالیًا. ونظًرا للتفاوت الواسع في متوسط أعمار المعدات 
، فقد 2025قولة. وبالنسبة إلى عام المركزیة مع النقطةالمستخدمة للطاقة في التطبیقات والقطاعات المختلفة، تعتبر ھذه 

ولكن مع إدخال عناصر تعدیلیة تأخذ بالحسبان  2020قُدرت اإلمكانات الفنیة لتوفیر الطاقة بحسب التقدیر االستقرائي لعام 
دولة  16من أصل  12) التي تم تبنیھا في NEEAPاألھداف الجدیدة لكفاءة الطاقة و خطط العمل الوطنیة لكفاءة الطاقة (

 عت للتحلیل. خض

بالمائة من إجمالي إمدادات الطاقة األولیة المتوقعة  22حوالي  2020ستبلغ احتمالیة توفیر الطاقة من كفاءة الطاقة في عام 
ویعزى ھذا االنخفاض إلى تزاید حصة الطاقة الكھربائیة الناجمة عن الوقود  -2025بالمئة في عام  21وحوالي 

وفیر المحتمل للطاقة في قطاع اإلمداد الكھربائي (التولید والنقل والتوزیع)، وھو ما یمثل وتشمل التقدیرات الت10األحفوري.
المنطقة (الجدول  عامةأكثر من ربع المجموع، وفي قطاعات االستخدام النھائي والتي تمثل معظم التوفیر المحتمل، في 

نسبي للتوفیر المتوقع بین مختلف القطاعات. ومع ). والغرض من ھذا التحلیل ھو توفیر نقطة انطالق لتقییم الحجم ال1.1
  ذلك، قد یعطي إجراء تحلیل أعمق لإلمكانات التقنیة المحتملة لتوفیر الطاقة نتائج مختلفة إلى حد ما.

  2025و  2020توفیر الطاقة المحتمل في منطقة الشرق األوسط و شمال أفریقیا،  1.1الجدول

2020 2025
ملیون طن من نظیر النفط ملیون طن من نظ سھم حصة

إمكانیة توفیر الطاقة
الكھرباء قطاع  57               26% 82               27%

قطاعات االستخدام النھائي، اإلجمالي الفرعي 165             74% 219             73%
الصناعة 51               23% 66               22%

النقل 39               17% 51               17%
سكني 45               20% 57               19%

الخدمات 29               13% 40               13%
الزراعة وصید األسماك 1                 1% 2                 1%

التوفیر الكامن الكلي 223             100% 301             100%
إمدادات الطاقة األولیة المتوقع إجمالي  1,015          1,455          

الطاقة األولیة إمدادات  إجمالي  سھم توفیر  22% 21% 
  RCREEE (2014المركز اإلقلیمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة ( المصدر:

 ) مطابق إحصائیًا مع إجمالي استھالك الطاقة األولیة.TPESمالحظة: إجمالي إمدادات الطاقة األولیة (

ط مكافئ ملیون طن نف 300من  219-في المنطقة ككل، یكمن ما یقرب من ثالثة أرباع التوفیر المحتمل من تحسین الكفاءة 
، في قطاعات االستخدام النھائي. یقدم القطاع الصناعي من بین قطاعات االستخدام النھائي المساھمة األكبر 2025في عام 

تل القطاع السكني لیالً عن خمس إجمالي التوفیر. ویحلتوفیر الطاقة خالل الفترة المشمولة بالدراسة، حیث یساھم بما یزید ق
لمساھمة في التوفیر، یلیھ مؤشر قطاع النقل ومن ثم القطاع التجاري والخدمات العامة وأخیًرا المرتبة الثانیة من حیث ا

مرور الوقت مع إمكانیة حصول زیادة سریعة في توفیر الطاقة مع قطاع الزراعة. وتنكمش حصة القطاع الصناعي قلیالً 
 ضمن قطاع الكھرباء.

). من المرّجح 1.1مكانیة األكبر لتوفیر الطاقة بین ھذه القطاعات (الجدول اإل –تولید ونقل وتوزیع  -یمتلك قطاع الكھرباء 
تیرا واط في الساعة  2000 إلى 2025أن یزید إجمالي تولید الكھرباء في دول الشرق األوسط وشمال أفریقیا في عام 

فاءة الطاقة في قطاع إمدادات . تبلغ إمكانیة التوفیر من خالل تحسین ك2012تیرا واط في الساعة في عام  925مقارنة مع 
ملیون طن نفط مكافئ من التوفیر في الوقود  82بالمئة من مجموع الطاقة التولیدیة، أو ما یقرب من  46الكھرباء حوالي 

% من ھذا التوفیر الھائل المحتمل، بینما تساھم التحسینات في أنظمة 85المستھلك. وتساھم تقنیات التولید المتطورة بحوالي 
 . والتوزیع بالنسبة المتبقیة من ھذا التوفیر النقل
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، في قطاع الكھرباء، وذلك في سیاق إصالح ات المخصصة لتحسین الكفاءة غالبًافي العدید من الدول، تركزت االستثمار
طاع قطاعات الطاقة المملوكة للدولة. لذلك، ستوجھ العدید من دول الشرق األوسط وشمال أفریقیا فرص الكفاءة في ھذا الق

باعتبارھا مسألة مفروغة منھا. وبالتالي، وعلى النحو المشار إلیھ في وقت سابق، ال یرّكز ھذا التقریر على ھذا القطاع، 
 . كبیرةتقدیم الكفاءة تحدیات  واجھحیث أنھ معني بالدرجة األولى بقطاعات االستخدام النھائي للطاقة، حیث 

 الوطني

)، ویرجع ذلك بشكل كبیر 1.2ن دول الشرق األوسط وشمال أفریقیا بشكل كبیر (الجدول تتفاوت اإلمكانات لتوفیر الطاقة بی
الثروات والقدرة التكنولوجیة والموارد المتوفرة. وتتركز اإلمكانات حجم إلى االختالفات الكبیرة في البنیة االقتصادیة و

ن المملكة العربیة السعودیة واإلمارات العربیة الكبرى لتوفیر الطاقة، من حیث القیمة المطلقة لكفاءة الطاقة، في كل م
المتحدة ومصر، التي لدیھا أكبر االقتصادات في المنطقة. وبالقیاس إلى إجمالي اإلمدادات من الطاقة األولیة، فستحصل 

عة لكفاءة دول مثل البحرین وقطر، التي تتمتع باقتصادیات قویة وفعالة نسبیًا، وكذلك تونس، التي تولت بالفعل برامج واس
 الطاقة، في المقابل على مردود أقل من كفاءة الطاقة بالمقارنة مع الدول األخرى في المنطقة. 

حتى اآلن، لم یقم سوى عدد قلیل من البلدان في منطقة الشرق األوسط وشمال أفریقیا ببذل جھود ثابتة وتخصیص موارد 
ان األخرى في المنطقة، فإن االستفادة من التوفیر المحتمل في استھالك كافیة لتحسین كفاءة استھالك الطاقة. أما بالنسبة للبلد

الطاقة سیتطلب منھا إظھار التزاما قویًا وتخصیص استثمارات كبیرة ووضع برامج تخطیط فاعلة إضافة إلى إیجاد أنظمة 
إلصالحات التي تھدف لجعل فّعالة للرصد والتحقق. و تسیر الحوافز المخصصة لنشر تدابیر الكفاءة جنبُا إلى جنب مع ا

 أسعار الطاقة متطابقة مع تكلفة اإلنتاج. 

 2025إمكانات لتوفیر الطاقة في بلدان الشرق األوسط وشمال أفریقیا،  .1.2الجدول 

 االقتصاد
 اإلمكانات المتاحة لتوفیر الطاقة

طن) من مكافئ  1.000(كیلو طن (
 )2015النفط، 

 المتاحة لتوفیر الطاقة اإلمكانات
كنسبة مئویة من إجمالي إمدادات الطاقة 

 )TPESاألولیة (
 %25 102.418 المملكة العربیة السعودیة
 %25 41.339 اإلمارات العربیة المتحدة

 %20 32.794 مصر

 %28 21.115 ُعمان

 %30 20.236 الجزائر

 %11 18.071 العراق

 %26 15.428 الكویت

 %6 12.079 قطر

 %19 10.362 المغرب

 %19 6.375 السودان

 %37 5.125 لیبیا

 %14 3.168 البحرین

 %33 2.434 لبنان

 %14 2.412 تونس

 %13 2.046 األردن

 %23 1.271 الیمن

 %21 671 الضفة الغربیة وقطاع غزة

  297.344 إجمالي توفیر الطاقة

  1455248 إجمالي إمداد الطاقة األساسیة

 RCREEE (2014المصدر: المركز اإلقلیمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة (

الطاقة المحتملة تفاوتًا كبیًرا بین البلدان، مما یوفر المعلومات المطلوبة لواضعي  لمدخراتیتفاوت الھیكل القطاعي 
) . ویمكن لعدد 1.3المستھدفة (الجدول  السیاسات كي تتخذ القرارات المناسبة فیما یخص تحدید األولویات لھذه القطاعات
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قلیل من األمثلة أن توضح التأثیر الذي تخلقھ المسارات المختلفة للتنمیة على مساھمات القطاعات في إجمالي التوفیر 
 المحتمل. 

ألكبر من التوفیر في المملكة العربیة السعودیة مثالً، التي تعتبر حتى اآلن المستھلك األكبر للطاقة، وبالتالي تمتلك القدر ا
، وذلك على أساس 2025المحتمل، یمكن لقطاع التوزیع الكھربائي تحقیق أكثر من ربع التوفیر في الطاقة المحتملة في عام 

رفع كفاءة تولید الطاقة عن طریق التحول من النفط إلى الغاز. ومن شأن الحد من خسائر النقل و التوزیع الكھربائي 
) التوفیر المتوقعة في استھالك الطاقة. یمكن للقطاع السكني أن یساھم بنحو خمس 1/10ن عشر (المساھمة بنحو ال یزید ع

التوفیر في الطاقة، من خالل كفاءة الكھرباء في المقام األول، كما یمكن لقطاع النقل تحقیق حصة مماثلة من خالل زیادة 
 كفاءة الوقود. 

، ثاني أكبر مساھم في توفیر الطاقة اإلقلیمیة المحتملة، حیث النمو المتوقع ویتناقض ھذا مع دولة اإلمارات العربیة المتحدة
. یحتل النشاط الصناعي  -بالمئة 40ما یقرب من  -سیسھم بحصة كبیرة في توفیر الطاقة المتوقعة الذيفي الناتج الصناعي 

متلك دولة اإلمارات العربیة المتحدة قطاع حجًما كبیًرا بالتناسب مع عدد السكان، ویمثّل أكثر من ثلثي استخدام الطاقة. ت
 بالمائة. 18مزدھر للخدمات من شأنھ أن یواصل النمو، مشّكالً ثاني أكبر حصة في التوفیر المحتملة، وتبلغ 

بالنسبة لمصر، التي تمتلك ثالث أكبر إمكانیة لتحقیق توفیر الطاقة وأكبر عدد من السكان في منطقة الشرق األوسط وشمال 
). ومن شأن قطاع GCCمجلس التعاون ( الخلیج المصدرة للطاقة ضمن ا، فإنھا تواجھ مسار نمو مختلف عن دولأفریقی

الصناعة، الذي یُعد أكبر مستخدمي الطاقة في البالد، أن یسھم بأكثر من ربع إجمالي التوفیر. یبلغ استھالك الطاقة في قطاع 
المستھلكة في قطاع الصناعة، ولكن من المتوقع أن یتضاعف مع مرور الخدمات حالیًا كثر قلیالً من نصف كمیة الطاقة 

 الوقت، في حین سیزید االستھالك في القطاع الصناعي بحوالي نصف كمیة االستھالك الحالیة. 

ومع توفر العدید من الخیارات أمام قطاع الخدمات ذي االستخدام الكثیف للكھرباء، ستكون مساھمة القطاع في التوفیر 
ھة لتلك التي في القطاع الصناعي. یعني حجم وآفاق النمو لقطاع اإلسكان تعني أن مساھمة ھذا القطاع في تحقیق مشاب

توفیر الطاقة ستكون كبیرة ھي األخرى. بالمقابل فإن األدوار التي تلعبھا قطاعات التوزیع والنقل الكھربائي ستكون أصغر 
 قیا األخرى.من تلك التي في دول الشرق األوسط وشمال أفری

مع ظل التضاؤل  خاصة.ات الكفاءة بوضوح في الضفة الغربیة وقطاع غزة یویظھر تأثیر الھیكل االقتصادي على إمكان
بالمئة من القدرات المتاحة للكفاءة تكمن في القطاع السكني،  60الشدید لحجم قطاعي الصناعة والتجارة، فأن ما یزید عن 

 في مجال النقل. وتنحصر معظم اإلمكانات الباقیة 
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   2025) بحسب القطاع، MENAإمكانات كفاءة الطاقة السنویة في دول الشرق األوسط وشمال أفریقیا ( .1.3الجدول 

 الزراعة والصید النقل سكني الخدمات الصناعة 

إجمالي  الكھرباء
إمكانات 
كفاءة 
الطاقة 

(كیلو طن 
نفط 

 مكافئ)

 ktoe % 

كیلو 
طن 
نفط 

  -  % ktoe % ktoe % ktoe % ktoe % مكافئ
 20.236 20.9 3.211 0.0  -  27.2 4.173 23.1 3.543 9.2 1.407 19.7 3.024 الجزائر
  3.168  25.9  819  0.0  -  11.7  370  21.0  665  19.8  627  21.7  687  البحرین

 27.9  9.153  مصر
 

9.166  28.0  8.497  25.9  2.137  6.5  996  3.0  2.844  8.7  32.793  

 0.3  60  5.6  1.012  11.5  2.087  1.7  302  7.6  1.372  العراق
 

13.237  73.3  18.070  
  2.107  16.3 344 1.1 23 13.5 284 28.9 609 22.7 478 17.5 370 األردن
  15.428  39.7  6.124  0.0  -  14.1  2.178  23.7  3.658  4.7  718  17.8  2.750  الكویت

  2.434  42.4  1.033  1.6  39  14.6  355  31.0  754  3.7  90  6.7  163  لبنان
  5.126  48.0  2.462  0.1  4  30.1  1.543  9.6  492  9.1  466  3.1  159  لیبیا

  10.362  25.9  2.679  1.2  124  25.1  2.602  31.7  3.285  2.7  284  13.4 1.388 المغرب

 48.3 10.198 ُعمان
 

1.553  7.4  1.839  8.7  3.944  18.7  10  0.0  3.570  16.9  21.114  
الضفة الغربیة 

  671  4.0  27  0.0  0  22.5  151  62.2  418  7.6  51  3.6 24 وقطاع غزة
  12.079  26.4  3.189  0.0  -  14.9  1.805  13.8  1.667  3.8  459  41.1 4.959 قطر

المملكة العربیة 
 14.4 13.688 السعودیة

 
15.17

4  15.9 
 

20.144  21.2 20.764  21.8  77  0.1 
 

25.317  26.6  95.164  
  2.412  29.7  717  5.1  123  10.1  244  14.8  356  14.6  351  25.7  620  تونس

UAE 
 

16.179  39.1 
 

7.528  18.2  6.077  14.7  4.636  11.2  -  0.0  6.920  16.7  41.340  
  1.271  19.2  244  10.0  127  24.5  311  10.8  137  17.7  225  17.9  227  الیمن

 . 2014المصادر: المؤلفون؛ المركز اإلقلیمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة 

طاعي النقل والزراعة وتولید الطاقة مالحظة: ال توجد نتائج متاحة فیما یخص السودان. یتم عرض النتائج الخاصة بق
 الكھربائیة للمقارنة، على الرغم من أن التقریر ال یركز علیھا ضمن تحلیلھ لوسائل تحقیق كفاءة الطاقة.

 وینبغي على الحكومات أن تضع أیًضا عوامل أخرى في االعتبار عند تحدید األولویات: 

ستفید من السیاسات ة عن غیره من القطاعات األخرى. سیلى للطاقعموًما، أجوًرا أع القطاع الصناعيبشكل عام، یدفع 
التي تستھدف تحسین كفاءة الطاقة. كما تمتلك الصناعات ذات االستخدام الكثیف للطاقة عموًما، الموارد البشریة والمالیة 

 الالزمة لتبنّي تدابیر كفاءة الطاقة.

الطاقة، إال أنھ یكون لدى العمالء في ھذا القطاع حافز أقل للتجاوب عادة فرصة كبیرة لترشید استھالك  القطاع السكنيیقدم 
مع ھذه البرامج بسبب الدعم المقدم ألسعار الطاقة في بلدان الشرق األوسط وشمال أفریقیا. كیف یتم خلق الحوافز لتحسین 

لمھم أیًضا تطبیق برامج قصیرة كفاءة الطاقة؟ إلى جانب الجھود الطویلة األجل في معالجة دعم أسعار الطاقة، فإنھ من ا
دام األنوار واألجھزة الفّعالة من خالل برامج تحویل السوق والدعم الحكومي لشراء األجھزة الفعالة خاألجل، مثل است

. ویمكن أن یمثّل إدخال وتعزیز ھذه المعاییر تحدیًا في حد ذاتھ ویتطلب والتي ال فائدة منھا والتخلص من المعدات البالیة
 وموارد لتحفیز مستوى وعي العمالء. وقتًا

(أي باستثناء النقل، الذي یُحسب في بعض األحیان على  قطاع الخدماتغالبًا ما تقدم الخدمات التجاریة، إحدى شرائح 
الخدمات)، دعًما للعمالء السكنیین، لذا فھي تمتلك الحافز الالزم لترشید استھالك الطاقة. ویمكن استھداف الخدمات 
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من خالل قوانین البناء ولوائحھ لتحسین كفاءة استخدام الطاقة. وعلى الرغم من ذلك، ستعتمد فعالیة البرنامج على  التجاریة
 تطبیق اللوائح وعلى الحوافز السعریة للعمالء لتحسین كفاءتھم.

لتحسین كفاءة الطاقة إال والشریحة األخرى ھي المرافق التابعة للدولة والمملوكة للبلدیة، والتي تحتوي على إمكانات كبیرة 
. وكما ھو الحال مع قطاع تولید الطاقة، تستفید الحكومات أیًضا من تحسین اإلجراءاتإنھا تمتلك أقل الحوافز المالیة لتولي 

 .إلخالكفاءة في مرافق القطاع العام مثل المدارس والمستشفیات وضخ المیاه وإنارة الشوارع 

 اءة الطاقةالتقدم المتحقق مؤخًرا في مجال كف
أھم التطورات الوطنیة  1.4وقد اتخذت معظم بلدان المنطقة خطوات ھامة لتطویر البیئة لكفاءة الطاقة. یستعرض الجدول 

استناًدا إلى الدراسة االستقصائیة التي أجریت مؤخًرا عن نشاط سیاسة كفاءة الطاقة (المركز اإلقلیمي للطاقة المتجددة 
)، NEEAP). في السنوات األخیرة، تبنّت ستة دول خطط العمل الوطنیة لكفاءة الطاقة (RCREEE) 2015وكفاءة الطاقة 

. حققت أغلب الدول الستة عشر في 12أو خطط وطنیة شاملة مناظرة لتحسین كفاءة الطاقة لیصل المجموع بذلك إلى 
 القطاعیة.  واألنظمةالجدول إنجازات ھامة للنھوض باإلجراءات 
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ة  مسود

 الشرق األوسط وشمال أفریقیا تنفیذ آلیات كفاءة الطاقة:

أبرز التطورات األخیرة في سیاسات كفاءة الطاقة في بلدان المنطقة: خطط العمل الوطنیة لكفاءة الطاقة  .1.4الجدول 
)NEEAP والتدابیر الوطنیة ( 

خطط العمل الوطنیة لكفاءة الطاقة  الدولة
)NEEAP( لوائح كفاءة الطاقة 

 الجزائر
 

خطط العمل الوطنیة لكفاءة الطاقة 
)NEEAP (2011-2013 

 لوائح العزل الحراري الطوعیة للمباني الجدیدة. المباني
 معاییر الحد األدنى ألداء الطاقة في الثالجات ومكیفات الھواء. أجھزة منزلیة

 ٕالزامية وضع �المات كفاءة الطاقة �ىل املصابیح الكهر�ئیة لالس�ت�دام السكين.  اإلضاءة

 الصناعة

) المعّدل والمستكمل بالمرسوم رقم 2005( 495-05فیذي رقم یتطلب المرسوم التن
13-424 )2013( 

إجراء عملیات تدقیق إلزامیة الستھالك الطاقة في المنشآت الصناعیة التي یتجاوز 
طن نفط مكافئ/العام، وأن یكون اإلبالغ عن الطاقة  2000استھالكھا اإلجمالي 

 إلزامًیا 

 تم إعداد المسودة األولى البحرین

 إلزامیة تطبیق العزل الحراري للمباني. المباني

 الحد األدنى من معاییر أداء الطاقة في مكیفات الھواء طور التحضیر.  أجھزة منزلیة

 اإلضاءة
روبیة رمق لقد مت وضع احلد أ�دىن من معایري ٔأداء الطاقة يف املصابیح الكهر�ئیة املزنلیة بناًء �ىل الالحئة التنظميیة للمفوضیة أ�و 

244/2009. 

خطة العمل الوطنیة لكفاءة الطاقة  مصر
)NEEAP (2012-2015 

 قانون كفاءة الطاقة اإللزامیة للمباني السكنیة والتجاریة. المباني

الحد األدنى من معاییر األداء في استھالك الطاقة للثالجات ومكیفات الھواء  أجھزة منزلیة
 والغساالت.

لوطنیة لكفاءة الطاقة خطط العمل ا العراق
)NEEAP (2013-2016 مرجع طوعي لمواصفات كفاءة الطاقة في المباني. المباني 

خطط العمل الوطنیة لكفاءة الطاقة  األردن
)NEEAP (2013-2015  

قانون العزل الحراري اإللزامي وقانون ترشید الطاقة اإللزامي في البناء وقانون  المباني
 في البناء. الطاقة الشمسیة اإللزامي

الحد األدنى من معاییر األداء في استھالك الطاقة للثالجات ومكیفات الھواء  أجھزة منزلیة
 والغساالت.

اللوائح الفنیة لمنتجات اإلضاءة ضمن الحد األدنى من متطلبات التصنیف الخاصة  اإلضاءة
 بكفاءة الطاقة.

 الصناعة
طن نفط ماك�  50هتالك الطاقة يف املرافق اليت یت�اوز اس�هتالكها الس�نوي للطاقة ٔأعامل التدقيق ا�وریة وإاللزامية الس�

 ] �شأٔن تنظمي ٕاجراءات ووسائل احلفاظ �ىل الطاقة وحتسني كفاءهتا).2012[ \ 73(الالحئة رمق 

برنامج كفاءة الطاقة التقني لمعھد  الكویت
 )KISRالكویت لألبحاث العلمیة (

 د األدنى لألداء في استھالك الطاقة لمكیفات الھواء.معاییر الح أجھزة منزلیة

 .R-6 (2014قانون ممارسة ترشید الطاقة اإللزامي للمباني رقم ( المباني

 لبنان

خطة العمل الوطنیة لكفاءة  -
-NEEAP (2011الطاقة (

2015 
خطة العمل الوطنیة لكفاءة الطاقة  -

)NEEAP (2015-2020  يف
 طور التحضري.

مشروع قانون الحفاظ على الطاقة إجراء أعمال التدقیق على استھالك الطاقة  یتطلب الصناعة
 طن نفط مكافئ. 400في المنشآت التي یزید استھالكھا السنوي للطاقة عن 

 لیبیا
خطة العمل الوطنیة لكفاءة الطاقة  
)NEEAP (2014-2016  في

 المراحل النھائیة من الموافقة
 - 

ة لتحسین كفاءة االستراتیجیة الوطنی المغرب
 الطاقة في طور اإلعداد

. المواصفات الفنیة 2015یتم تطبیق الالئحة اإللزامیة للبناء في المغرب في نوفمبر  المباني
 للمكونات النشطة من المباني قید التحضیر.

 ٕالزامية وضع ملصقات �ىل املصابیح الكهر�ئیة املزنلیة اإلضاءة

 الصناعة
قتيض خضوع الصنا�ات كثیفة �س�هتالك للطاقة ٕاىل معلیات تدقيق اس�هتالك الطاقة إاللزامية. تنص ی  47-09القانون رمق 

 من القانون ٔأیًضا �ىل ٔأن " ٔأسلوب التطبیق س�ت�ددها اللواحئ"، مل تعمتد 16املادة 

الضفة 
الغربیة 

خطة العمل الوطنیة لكفاءة الطاقة 
)NEEAP (2012-2014  كفاءة الطاقة الطوعیة في البناءقانون  المباني 
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ة  مسود

 الشرق األوسط وشمال أفریقیا تنفیذ آلیات كفاءة الطاقة:

خطط العمل الوطنیة لكفاءة الطاقة  الدولة
)NEEAP( لوائح كفاءة الطاقة 

 وقطاع غزة

 قطر
�ر�مج "�رش�ید" الوطين حلفظ وحتسني كفاءة 

 2017-2012الطاقة 

 معاییر الحد األدنى اإللزامیة لألداء في استھالك الطاقة في مكیفات الھواء أجھزة منزلیة

 ، أصدرت وزارة البیئة الئحة حظر استیراد المصابیح المتوھجة.2014في عام  اإلضاءة
 واط.  100واط و 75وتشمل المرحلة األولى من الحظر، المصابیح المتوھجة 

المملكة 
العربیة 

 السعودیة
 البرنامج الوطني لكفاءة الطاقة 

 اإلضاءة
یعمل �ر�مج كفاءة الطاقة السعودي �ىل صیا�ة اللواحئ اليت �ركز �ىل الت�لص التدرجيي من مصادر إالضاءة ذات الكفاءة 

 اكت إالضاءة السكنیة والت�اریة. الرب�مج ال �زال يف طور إال�داد.ا�نیا مضن ش�ب

 معاییر الحد األدنى لألداء في استھالك الطاقة لمكیفات الھواء. أجھزة منزلیة

 ).2007القانون السعودي اإللزامي لكفاءة الطاقة في البناء ( المباني

خطط العمل الوطنیة لكفاءة الطاقة  السودان
)NEEAP (2013-2016  - 

 2020-2013�ر�مج الطاقة اجلدیدة  تونس

 المباني
). المواصفات 2008المواصفات اإللزامیة لكفاءة الطاقة في المباني اإلداریة (

). الحد األدنى الطوعي لمواصفات 2009اإللزامیة لكفاءة الطاقة في المباني السكنیة (
 أداء كفاءة الطاقة للمستشفیات والفنادق.

 ضاءةاإل
واط، و�ساوي �دها الكهر�يئ ٔأو �زید عن  100مت حظر بیع املصابیح املتوه�ة اليت �ساوي قدرهتا الكهر�ئیة ٔأو �زید عن 

 فولت.  100

 معایري احلد أ�دىن ٔ�داء الطاقة يف الثال�ات ومكيفات الهواء. أجھزة منزلیة

 الصناعة

 2009-2269ل بالمرسوم رقم )، والمعد2004( 2144-2004یقضي المرسوم رقم 
 باآلتي: 2009یولیو  31من 

 طن نفط ماك�. 800املراقبة إاللزامية للمنشأٓت الصناعیة اليت یت�اوز اس�هتالكها الس�نوي للطاقة 
) فیما ANMEالتشاور اإللزامي المسبق مع الوكالة الوطنیة التونسیة إلدارة الطاقة (

 800جاوز استھالك الطاقة المتوقعة فیھا یخص المشروعات الصناعیة الجدیدة التي یت
طن نفط مكافئ سنوًیا وكذلك مشروعات البناء الجدیدة للقطاعات السكنیة والخدمات 

 طن نفط مكافئ. 200التي یتجاوز استھالك الطاقة اإلجمالیة المتوقعة 
الحصول على إذن مسبق من الوزارة المسؤولة عن الطاقة فیما یخص المشروعات 

لجدیدة أو التوسع في المنشآت الصناعیة القائمة التي یتوقع أن یتجاوز الصناعیة ا
 طن نفط مكافئ سنویًا. 7000إجمالي استھالك الطاقة فیھا 

اإلمارات 
العربیة 
 المتحدة

 خطة ٔأبو ظيب الشام� للتربید

 ).2003اللوائح اإللزامیة حول المواصفات الفنیة ألنظمة العزل الحراري ( المباني
 ).2011والمواصفات اإللزامیة للمباني الخضراء ( اللوائح

 اإلضاءة
. ومنحت 2014یولیو  1) اس�ترياد املصابیح املتوه�ة ابتداء من ESMAحظرت هیئة إالمارات للمواصفات واملقایيس (

یبدٔأ تطبیق احلظر  2015ینا�ر  1ٔأشهر لت�ار التجزئة وامجل� لبیع خمزوهنم من هذه املصابیح �ري الفعا�. ابتداء من  6�� 
 �ىل بیع املصابیح املتوه�ة واملصابیح املنخفضة اجلودة يف توفري الطاقة. 

 معاییر الحد األدنى لألداء في استھالك الطاقة لمكیفات الھواء والثالجات والغساالت. أجھزة منزلیة

 الیمن
) NEEAPخطة العمل الوطنیة لكفاءة الطاقة (

 - ال یوجد طور التحضري

 RCREEE (2015لمصدر: المركز اإلقلیمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة (ا

 

وكخطوة نحو إدراج بلدان الشرق األوسط و شمال أفریقیا في المسح العالمي االستعداد لالستثمار في الطاقة المستدامة، 
على الدول الستة عشر المشمولة بھذا المشار إلیھ في المقدمة، تم تطبیق عدد من مؤشرات كفاءة الطاقة الواردة في الدراسة 

 90إنجازات بلدان المنطقة بالمقارنة مع أكثر من  إلىالتقریر. عند االنتھاء من أعمال التحلیل، سیكون من الممكن النظر 
دولة أخرى. و یمتلك ھذا التقریر معلومات عن حوالي ثلث المؤشرات الفرعیة التي سترد في التقریر الكامل االستعداد 

 ستثمار في الطاقة المستدامة.لال
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 الشرق األوسط وشمال أفریقیا تنفیذ آلیات كفاءة الطاقة:

العوامل، التي تكون عموًما تحت  تواجدوعالوة على ذلك، فإن دراسة االستعداد لالستثمار في الطاقة المستدامة تقیس فقط 
سیطرة صناع السیاسات، التي أثبت فعلیتھا في العدید من البلدان في تمكین االستثمارات في كفاءة الطاقة. ولیس من الممكن 

النسبیة لعامل معین، ضمن المقارنة بین البلدان. تعكس الدراسة المسحیة (الجاھزیة  الفعالیةشكل من األشكال، قیاس بأي 
. وقد صممت الدراسة لیتم القیام بھا مرتین سنویًا ، حیث 2015لالستثمار في الطاقة المستدامة) الظروف السائدة في عام 

قیس االتجاھات السائدة في المؤشرات. ونستعرض أدناه بعض السمات ھا تھا الكاملة مع مرور الوقت ألنتزداد قیمت
 الرئیسیة التي تبرزھا المرحلة األولى من الدراسة.

وضمن النطاق األوسع، فإن لدى أغلب دول الشرق األوسط وشمال أفریقیا أھدافًا على الصعید الوطني و/أو خطط لكفاءة 
. أ ) . تُعد ھذه ھي "البنیة 1.4ت متخصصة ومرخّصة لتنفیذ ھذه الخطط (الشكل الطاقة، كما تمتلك أغلب ھذه الدول وكاال

 التحتیة" األساسیة، ولكنھا غیر كافیة بأي حال لتنفیذ مبادرات ناجحة خاصة بكفاءة الطاقة.

لحاصل أقل تمثل المعلومات التي تخص استھالك الطاقة قاعدة أساسیة لكفاءة الطاقة. فمن دون معرفة أن كان االستھالك ا
أو أكثر من المستوى المطلوب، ال یوجد الحافز الكافي للحفاظ على الطاقة أو تقنینھا. وتوفر المرافق الكھربائیة في جمیع 
البلدان في المنطقة بالفعل مثل ھذه المعلومات للمستھلكین، مع وجود تباین في وسائل االتصال وتواترھا، وغیرھا من 

متلك نصف البلدان فقط، مع ذلك، مرافق مسؤولة عن تقدیم المعلومات الخاصة بفرص حفظ .ب). وت1.4التفاصیل (الشكل 
 الطاقة إلى العمالء

وتستطیع الحكومات التأثیر بشكل مباشر في خلق أسواق لالستثمار في كفاءة الطاقة في مجال الخدمات العامة، على سبیل 
العامة من أجل والمؤسسات لكیانات للمیاه. لذلك، فإن منح الوالیة المثال، المباني الحكومیة وإنارة الشوارع، وإمدادات ا

تنفیذ برامج حفظ الطاقة یعد أمًرا مھًما، وھناك مجموعة من االعتمادات التي شھدتھا دول الشرق األوسط وشمال أفریقیا 
عقود لعدة سنوات (شرط  .ج). و یُسمح لإلدارات المحلیة في عموم الدول الستة عشر الدخول في1.4بھذا الشأن (الشكل 

أساسي لشركات خدمات الطاقة للعمل). كما وضعت غالبیة الدول سیاسات خاصة بكفاءة الطاقة، بما في ذلك إلزام المباني 
العامة بحفظ الطاقة، وفي بعض الحاالت النادرة، إلزام الخدمات العامة بحفظ الطاقة أو قواعد شراء تُلزم بشراء كفاءة 

 وتونس لدیھا مجموعة كاملة من ھذه التدابیر قید التطبیق.الطاقة. فقط قطر 

وفي معظم البلدان، یؤثر كبار مستھلكي الطاقة، ال سیما المنشآت الصناعیة، بشكل كبیر على برامج كفاءة الطاقة. لذا فإنھ 
أفریقیا إلزامات من الضروري إجراء تقییم شامل في ھذا القطاع. وسنّت ما یقرب من نصف بلدان الشرق األوسط وشمال 

.د) كما سنّت ستة دول أیًضا الحوافز و/أو غیرھا من التدابیر لتحفیز 1.4على ھذه الفئة من المستھلكین نوًعا ما (الشكل 
 اإلقبال على الكفاءة.

دام أثبتت معاییر أداء الطاقة والملصقات فعالیتھا من حیث التكلفة للتعامل مع األجھزة والمعدات والمركبات ذات االستخ
المقنن للطاقة. وإن سن عقوبات قابلة للتنفیذ في حالة عدم االمتثال من شأنھ أن یزید من فعالیتھا. واعتمدت حوالي ثلثي 

 .ھـ). 1.4الدول التي شملتھا الدراسة على بعض منھا على أقل تقدیر (الشكل 

لمستقبلي على الطاقة في بلدان الشرق من المتوقع أن تصبح استخدامات الطاقة في المباني، المحرك الرئیسي للطلب ا
األوسط وشمال أفریقیا، لذا فإن إصدار اللوائح التنظیمیة للبناء یعد أمًرا بالغ األھمیة. إن اعتماد ھذه القواعد على وشك 

.و). من جھة أخرى، أظھرت 1.4االنتشار على نطاق واسع كما ھو الحال مع معاییر كفاءة الطاقة والملصقات(الشكل 
ائج المسّجلة على ھذا المؤشر ارتفاًعا نسبیًا، وھو أمر مشجع، ألن سن لوائح الطاقة للبناء وتنفیذھا أكثر صعوبة من النت

تطبیقھ على األجھزة، والنمو المتوقع في الطلب على الطاقة من المباني كبیر جًدا. سیكون تطبیق اللوائح العامل األساسي 
 لطاقة التي توفرھا القوانین الخاصة بالبناء المقنن الستھالك الطاقة. لالستفادة من الوعد في تحقیق توفیر ا

. مقارنة بین بلدان الشرق األوسط و شمال أفریقیا لبعض مؤشرات كفاءة الطاقة التي تم اختیارھا من قبل دراسة 1.4الشكل 
 االستعداد لالستثمار في الطاقة المستدامة

a. EE planning and institutions 

 ا. ةقاطلا ةءافكل تاسسؤملاو طيطختلا

b. Information provided by utilities to customers 

 ءالمعلل قفارملا اهمدقت يتلا تامولعملا .ب

c. Policies to promote public sector EE 

 ماعلا عاطقلا يف ةقاطلا مادختسا ةءافك زيزعت ىلإ ةيمارلا تاسايسلا .ت
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d. Policies to promote EE at large facilities (industrial consumers) 

 كلهتسملا لثم ةريبكلا تآشنملا يف ةقاطلا مادختسا ةءافك زيزعت ىلإ ةيمارلا تاسايسلا .د
 نييعانصلا

e. Energy performance standards and labels 

   تامالعلاو ةقاطلا ءادأ ريياعم

f. Building energy codes 

 ةقاطلا نيناوق ءانب

 .المصدر: المؤلفین
 

 أسعار الطاقة و الدعم
توجد في العدید من دول الشرق األوسط وشمال أفریقیا ضوابط األسعار والدعم الذي ال یعكس التكلفة الكلیة لإلمدادات. 
وفي حین أنھ بمقدور ھذه السیاسات تحقیق أھداف التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة الھامة، إال أن ھناك كم ھائل من اآلثار 

ب). تقدم أسعار الطاقة التي تعكس بشكل جزئي أو كلي تكلفة خدمات 2014، البنك الدولي، 1.1ب بھا. (مربع غیر المرغو
الطاقة حوافز ھامة العتماد تدابیر كفاءة الطاقة. وبالتالي، فإن خفض الدعم المقدم ألسعار الطاقة وغیرھا من التدابیر التي 

كلفة، عادة ما تكون عناصر أساسیة في استراتیجیات وطنیة لتشجیع الحصول تواجھ المستھلكین بأسعار أكثر تعبیًرا عن الت
 على قدر أكبر من الكفاءة. 

وتشكل التطورات األخیرة في أسعار النفط تحدیًالدول الشرق األوسط وجنوب أفریقیا للحفاظ على التزام أكبر تجاه كفاءة 
وتلك التي تُعد مستوردة صافیة للنفط و تواجھ بالتالي ضغوط  الطاقة، سواء تلك التي تعتمد على عائدات النفط المستورد

 ).1.1أقل إلحاًحا من فواتیر استیراد النفط (المربع 

 دعم الطاقة: التكالیف الخفیة .1.1المربع 

 بالمئة من الناتج المحلي اإلجمالي في 3.3في المائة من سكان العالم، أي  5.5تضم منطقة الشرق األوسط وشمال أفریقیا 
بالمئة من الدعم المقدم ألسعار الطاقة في العالم. ویتم الشعور بأن اآلثار السلبیة لدعم أسعار  50وأقل بقلیل من  -العالم 

الطاقة كانت أكبر في منطقة الشرق األوسط وشمال أفریقیا مقارنة بأنحاء أخرى من العالم، وقد ارتبط ذلك، من بین غیرھا 
 قتصادي البطيء. من األحداث األخرى بالنمو اال

یزاحم دعم أسعار الطاقة اإلنفاق العام على الصحة والتعلیم واالستثمار بشكل عام. تنفق مصر، على سبیل المثال، على 
 دعم الوقود سبع مرات أكثر من إنفاقھا على قطاع الصحة. 

الطاقة. ویمكن أن یسھم ذلك كما أن أسعار البیع بالتجزئة بأقل من سعر التكلفة یشجع على زیادة مستویات استھالك 
بمختلف النتائج السلبیة التي تتراوح بین البطالة وتلوث الھواء ونضوب الماء إلى زیادة في حوادث الطرق الناجمة عن 

 االزدحام المروري. في بعض الحاالت، یمكن لھذه النتائج أن تفاقم من حالة عدم االستقرار االقتصادي واالجتماعي. 

 المصدر: المؤلفین

على الرغم من ضرورة رفع الدعم عن أسعار الطاقة، إال أن ھذا األمر یجب أن یتم بشكل تدریجي وأن یتم تنفیذه بعنایة 
محترًما المعاییر االجتماعیة. ویتعین تخفیف اآلثار غیر المتعمدة على السكان والقطاعات الضعیفة (البنك الدولي 

بأي حال السبیل الوحید لتشجیع كفاءة الطاقة (شفانیتس وآخرین  ج). مع ذلك، فإن إصالح أسعار الطاقة لیس2014
 ). حیث أن ھذا التدبیر ھو واحد من بین العدید من التدابیر األخرى (یتم مناقشتھا بتفصیل أكبر في الفصل الثاني). 2014

أن تحقق  –لمعدات والمركبات مثل تطبیق معاییر أداء الطاقة لألجھزة وا –إلى حد ما، یمكن للخطوات التنظیمیة واإلداریة 
كفاءة الطاقة في غیاب إصالحات األسعار. لكن من دون إحراز تقدم في فرض أسعار تعكس تكلفة الخدمة المقّدمة 
للمستھلك، فإن الكثیر من اإلمكانیات الفنیة لكفاءة الطاقة ستظل غیر جذابة من الناحیة المالیة وبعیًدا عن متناول كل من 

 لعامة والخاصة.أصحاب المصلحة ا
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بالمائة من الناتج  8.6إلى أن دعم الطاقة في بلدان المنطقة بلغت  2014) لعام IMFوتشیر تقدیرات صندوق النقد الدولي (
بالمائة من دعم الطاقة العالمیة في  48المحلي اإلجمالي اإلقلیمي، أكثر مما كانت علیھ في أي منطقة أخرى، وتمثل نحو 

 الي نصف الدعم إلى المنتجات النفطیة، وما تبقى للكھرباء والغاز الطبیعي. . حیث ذھب حو2011عام 

على النحو المتوقع، فإن البلدان المصدرة للطاقة تدعم أسعار الطاقة بمعدالت تزید عن تلك غیر مصدرة لھا. إال أن 
إلجمالي في ثلثي بلدان الشرق األوسط بالمئة من الناتج المحلي ا 5صندوق النقد الدولي یقدر أن دعم أسعار الطاقة یزید عن 

بالمئة في العراق. وتشیر التقدیرات  11بالمئة في المغرب إلى أكثر من  1وشمال أفریقیا، حیث یتراوح ذلك بین أقل من 
) إلى أن متوسط دعم الطاقة في الشرق األوسط وشمال أفریقیا 2009الواردة من برنامج المساعدة في إدارة قطاع الطاقة (

 40بالمئة في قطر والمغرب إلى حوالي  4، و ھي تتراوح بین 2006بالمئة من اإلنفاق الحكومي في عام  20وزت تجا
) الصادر عام RCREEEبالمئة في سوریا ولیبیا. و قد وجد تقریر المركز اإلقلیمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة (

 ٪ من تكلفة إنتاج الكھرباء. 5و أن العمالء دفعوا حوالي  1966، أن أسعار الكھرباء في الكویت لم تتغیر منذ عام 2014

في حین یعتبر دعم أسعار الطاقة عامالً مشوھًا في جمیع البلدان، فإنھ على وجھ الخصوص، یلحق ضرًرا بالًغا بمستوردي 
كفاءة الطاقة الطاقة مثل مصر واألردن ولبنان والمغرب وتونس. یشیر تقریر المركز اإلقلیمي للطاقة المتجددة و

)RCREEE) 2015 وھو ما یمثل أكثر 2012ملیار دوالر أمریكي في عام  16، إلى أن دعم الطاقة في مصر بلغ حوالي ،
 بالمئة من المیزانیة. 20من 

وفي ھذا اإلطار، شرعت العدید من البلدان في مناطق الشرق األوسط وشمال أفریقیا بتطبیق إصالحات الدعم، بما في ذلك 
ألردن والمغرب والسودان وتونس والیمن. وقد تمتعت جمیع ھذه المبادرات اإلصالحیة ببعض العناصر األساسیة مصر وا

الجیدة، ولكن لم تلقى كل االھتمام نفسھ في التنفیذ. وافتقرت معظمھا إلى حمالت إعالمیة قویة، مما أدى إلى انخفاض 
إلى آلیات التخفیف المخصصة لدعم الفقراء والضعفاء. بسبب مستوى القبول عما ھو متوقع. كما افتقرت بعض البرامج 

ھذه العوامل وغیرھا، فإن حمالت اإلصالح التي تستھدف دعم أسعار الطاقة تتقدم في بعض بلدان منطقة الشرق األوسط 
لبلدان للمضي قدًما وشمال أفریقیا ولكنھا تتراجع في بلدان أخرى. وقد تتیح األسعار العالمیة الحالیة للنفط، الفرصة لبعض ا

 ).1.2في برامج اإلصالح بشأن أسعار الطاقة (المربع 

 . انخفاض أسعار النفط: فرصة لتعزیز مؤشرات األسعار 1.2المربع 

دوالر للبرمیل، انخفضت أسعار النفط بشكل حاد منذ  105بعد أربع سنوات من االستقرار النسبي في األسعار عند حاجز 
أن تظل منخفضة لفترة طویلة. لقد تسببت عدة عوامل بالھبوط األخیر في أسعار النفط: (أ) عدة  ، ومن المرجح2014یونیو 

سنوات من النمو السریع والمدھش في إنتاج النفط غیر التقلیدي و(ب) ضعف الطلب العالمي على النفط و (ج) التحول 
طر الجغرافیة السیاسیة (جنبًا إلى جنب مع الكبیر في سیاسة منظمة الدول المصدرة للبترول و(د) انخفاض بعض المخا

 ظھور غیرھا) و(ھـ) رفع قیمة الدوالر األمریكي. 

إن االنخفاض في أسعار النفط سسیؤدي إلى تحوالت كبیرة وحقیقیة في الدخل من الدول المصدرة للنفط إلى الدول 
تشتتًا ویستغرق بعض الوقت للتحقق، فإن المستوردة لھ. في حین یمكن أن یكون األثر اإلیجابي على المستوردین أكثر 

 التأثیر السلبي على المصّدرین یكون فوري، ویتفاقم في بعض األحیان بسبب ضغوط السوق المالیة. 

على الرغم أن الخسائر في العائدات النفطیة تشكل عبئًا على التمویل العام للمصّدرین، إال أن انخفاض أسعار النفط یوفر 
حات الھیكلیة. بوجھ خاص، یوفّر االنخفاض في أسعار النفط نافذة لمستوردي النفط الخالصین، لتنفیذ فرصة لتنفیذ اإلصال

برامج اإلصالح في أسعار الوقود والكھرباء في المنطقة في الوقت الذي تكون التأثیرات المالیة السلبیة المصاحبة أقل مما 
رد المالیة الفائضة عن دعم الوقود إلعادة بناء المجال المالي أو ھي علیھ في السیناریوھات األخرى. ویمكن استخدام الموا

 تخصیصھا لبرامج أخرى. 

كما توفر بیئة السعر المنخفض الوقت الكافي لتنظیم حمالت التثقیف العامة من أجل رفع مستوى الوعي ووضع آلیات 
وق فیما بعد وكنتیجة لالصطالحات الخاصة الحمایة االجتماعیة لدعم الفئات الحساسة من السكان عند ارتفاع أسعار الس

برفع الدعم وأسعار الطاقة التي یتم تمریرھا على المستھلكین. كما أنھ یوفر الوقت إلضافة تدابیر كفاءة الطاقة لضمان 
 تسدید المستھلكین فواتیر أقل في المستقبل.

 . 2015المصادر: بافیس وآخرون 

)، فإنھ من الصعب تقدیر الدعم المقّدم 2015ي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة (وفقًا للتقریر الصادر عن المركز اإلقلیم
لقطاع الكھرباء تحدیداًا نظًرا لعدم توفر البیانات الموثوقة وغیاب الشفافیة في نظم اإلبالغ. وحیث أن االقتصاد في الضفة 

القائمة على السوق، وبالتالي لدیھا أعلى أسعار الغربیة وقطاع غزة ھو االقتصاد الوحید في المنطقة الذي یعتمد األسعار 
) أسعار الكھرباء في RCREEEالكھرباء، یستخدم التقریر الصادر عن المركز اإلقلیمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة (

ھرباء الضفة الغربیة وقطاع غزة كمقیاس لتقدیر الدعم الضمني في االقتصادات األخرى. یتفاوت الدعم الضمني ألسعار الك
). بالنسة للعمالء في القطاع التجاري، 1.5بالمئة في سوریا (الشكل  98بالمئة في تونس إلى  28لقطاع اإلسكان من 
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)، وفي القطاع الصناعي من 1.6بالمئة في الكویت (الشكل  96بالمئة في األردن إلى  12یتراوح دعم أسعار الكھرباء من 
). (القیم المتطرفة تخص األردن 1.7بالمئة في الكویت (الشكل  98متحدة إلى بالمئة في دولة اإلمارات العربیة ال 34

فقط بالمئة، على التوالي، نسبة إلى الضفة الغربیة وقطاع غزة). في  4-٪ و2والمغرب، حیث یتم دعم األسعار بنسبة 
مما أدى إلى أن تكون نسبة  مصر، تشیر التقدیرات إلى أن الكھرباء التي یستخدمھا القطاع السكني مدعومة بشكل كبیر،

 بالمئة.  31استرداد التكلفة 

، أسعار الضفة الغربیة وقطاع غزة  أسعار الكھرباء في القطاع السكني والدعم الحكومي بالقیاس إلى  .1.5الشكل 
2014 

 

 ( رافق الطاقة الوطنیة.، استناًدا إلى بیانات من م2015) RCREEEالمصدر: المركز اإلقلیمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة 

 

 2014، أسعار العام الضفة الغربیة وقطاع غزة أسعار الكھرباء و الدعم في القطاع التجاري مقاسة إلى  .1.6الشكل 

  

 RCREEE (2015)المصدر: المركز اإلقلیمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة 
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  2014، أسعار عام الضفة الغربیة وقطاع غزة  إلى  أسعار الكھرباء والدعم في القطاع الصناعي مقاسة .1.7الشكل 

  

 RCREEE (2015)المصدر: المركز اإلقلیمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة 

یُعد الرفع التدریجي لدعم أسعار الطاقة أمر بالغ األھمیة لیس فقط لتحفیز العمالء على اتخاذ مبادرات تحسین كفاءة الطاقة، 
عباء المالیة التي یشّكلھا الدعم على المیزانیة الحكومیة وخفض استھالك الطاقة. وقد أحرزت بعض ولكن أیًضا للحد من األ

بلدان الشرق األوسط وشمال أفریقیا تقدًما في ھذا المجال مؤخًرا. على سبیل المثال، شرعت مصر في تنفیذ خطة خمسیة 
، وتطبیق الرفع 2018دة رسوم الخدمات سنویًا حتى عام تتضمن اإللغاء التدریجي لدعم الكھرباء. وتخطط الدولة إلى زیا

، بتطبیق خطة من خمسیة إلصالح أسعار 2013. كما شرعت األردن أیضاً في عام 2019الكامل للدعم بحلول عام 
، خطة إلصالح قطاع 2014. كما قدمت تونس في عام 2017الكھرباء، وتخطط إلى زیادة الرسوم سنویًا حتى عام 

 مت بإجراء مراجعات دوریة لغرض رفع أسعار الخدمة. الكھرباء وقا

  الخالصة
، فإنھ 2025و 2020إلدراك اإلمكانات الضخمة لتحسین كفاءة الطاقة في دول الشرق األوسط وشمال أفریقیا بحلول عامي 
مل، یعزز االستخدام یلزم تنفیذ سلیم للسیاسات الحالیة الموضوعة في ھذا اإلطار. وسیكون من المفید جًدا إجراء تحلیل شا

األمثل إلمكانات الطاقة المتجددة إلى جانب مبادرات توفیر الطاقة، رغم أن تطویر سیاسات أكثر استھدافًا سیتطلب المزید 
 من البیانات، وسیخضعھا للقیاس على فترات زمنیة أطول.

ال أفریقیا إلى وضع آلیات للتمویل (من وتشیر نتائج التحلیل في ھذا الفصل إلى الحاجة المتزایدة لدول لشرق األوسط وشم
خالل المؤسسات المالیة المحلیة غالبًا) والتسلیم (من خالل المرافق). یجب أن تعكس آلیات تسلیم متطلبات مختلف 
القطاعات وأن یجري تنفیذ ھذه اآللیات على نطاق واسع. كما ینبغي على ھذه اآللیات أیًضا أن تعمل في إطار متكامل، وأن 

ز على بیئة تشریعیة ومؤسسیة قویة، وأن تحظى بدعم من آلیات التمویل ذات الصلة. وأخیًرا، فإن آلیات التسلیم ترتك
الناجحة لكفاءة الطاقة یجب أن تشمل أیًضا مبادرات بناء القدرات وزیادة الوعي، إضافة إلى وجود بنیة تحتیة فّعالة 

للمعلومات.
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 ة. تعزیز بیئة تمكینیة لكفاءة الطاق2
تواجھ بلدان الشرق األوسط وشمال أفریقیا ارتفاع في الطلب على الطاقة مع النمو الحاصل في اقتصاداتھا. ومن المتوقع أن 

بالمئة من الناتج المحلي اإلجمالي لالستثمار في البنیة التحتیة للطاقة بحلول عام  3تكون بلدان المنطقة بحاجة إلى أكثر من 
). وتواجھ بعض دول الخلیج 2012بالمئة في معظم البلدان األخرى (ھورمان وآخرین  1، مقارنة بنسبة حوالي 2030

نقص في التجھیز خالل فترات الذروة، كما أن الفجوة بین العرض والطلب في تزاید مستمر. یمكن أن تعمل زیادة اعتماد 
ى الطاقة بنسبة الربع إلى النصف في عام تدابیر كفاءة الطاقة في منطقة الشرق األوسط وشمل أفریقیا على تقلیل الطلب عل

 ، والذي من شأنھ أن یقلل إلى حد كبیر الحاجة إلى موارد الطاقة لتلبیة الطلب المحلي. 2030

مع وجود تنوع في القوى  –لن یكون تنفیذ برامج واسعة النطاق لتحسین كفاءة الطاقة في أسواق الطاقة داخل دول المنطقة 
أمراً سھالً. لكن العدید من الدول األخرى واجھت عقبات مماثلة في سعیھا  -السیاسات العامة  المحركة للسوق وأطر عمل

لتحسین كفاءة الطاقة، وھناك دروس یمكن استخالص العبر منھا. في حین أنھ من غیر المرجح أن تتمكن دول الشرق 
یجب أن تتخذ خطوات من شأنھا أن تساعد على األوسط وشمال أفریقیا من معالجة جمیع العوائق إلى كفاءة الطاقة، فإنھا 

تحریك اقتصادھا نحو خفض كثافة استخدام الطاقة في القطاعات ذات اإلمكانات العظمى للخفض، ومساعدة أصحاب 
 المصلحة على إضفاء الطابع المؤسسي على كفاءة الطاقة.

ان أكثر قدرة على تحقیق النجاح على نطاق واسع ال یُعد تحقیق األھداف الخاصة بكفاءة الطاقة باألمر السھل،وتكون البلد
عندما تتخذ حافظة مناھج وإنشاء بیئة قویة قادرة على تخفیف حدة الحواجز والسماح للمؤسسات المعنیة بتسلیم الخدمات 

یة. حیث أنھا إلیجاد النماذج التجاریة الفعالة. ال یوجد ما یمكن وصفھ بالبیئة التمكینیة "األفضل" أو قائمة بالشروط الجوھر
تتفاوت مع مرور الوقت والبلد والقطاع وآلیة التسلیم. وربما یتم التوصل ألكثر من نھج مجدي وقابل للتحقق في أي حالة 
معینة. على الرغم من ذلك، فإن وجود مجموعة متنوعة من العوامل التمكینیة یجعل من المرجح حصول النشاطات المالیة 

 كفاءة الطاقة، حتى لو كان ھناك اختالف في التفاصیل.والفنیة لالستثمار في تحسین 

 إن الفئات الخمس الرئیسیة لبیئة تمكینیة وجیدة لكفاءة الطاقة ھي:

 السیاسات والتخطیط والتنظیم. •
 الوكاالت والمؤسسات. •
 المعلومات واالتصاالت. •
 القدرة التقنیة. •
 التمویل والحوافز. •

ة في كل فئة. ال تُعد جمیع ھذه العناصر ضروریة في جمیع الحاالت أو في بلد أمثلة عن العناصر المحتمل 2.1یقدم الشكل 
معین. فمن الممكن تماًما، على سبیل المثال، متابعة تنفیذ برامج كفاءة الطاقة من دون قانون خاص بھ. ولكن وجود مثل ھذا 

 القانون في العدید من البلدان سیسھّل كثیًرا لتقدیم كفاءة الطاقة. 
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 عناصر البیئة المواتیة والمتكاملة لكفاءة الطاقة .2.1 الشكل

 

 
 المصدر: المؤلفین.

تحتاج البلدان إلى تطویر نماذج التجاریة قابلة للبقاء قادرة على تلبیة أھداف أصحاب المصلحة. على سبیل المثال، ال تمتلك 
ربائیة واإللكترونیة الخاصة بكفاءة الطاقة، والتي األسر المستفیدة من الطاقة المدعومة الدافع الكافي لشراء األجھزة الكھ

تُباع بأسعار مكلّفة نسبیًا، على العكس من المستھلكین التجاریین والصناعین الذین یتجاوزون الدعم المقّدم للمستھلكین في 
خفض تكلفة اإلنتاج. قطاع اإلسكان ویدفعون تسعیرات أعلى قد تكون دافعاً لھم من أجل تطبیق تدابیر كفاءة الطاقة من أجل 

ویشّكل ھذا األمر تحدیًا للمرافق التي ترغب في زیادة المبیعات للعمالء األعلى دفًعا وتقلیلھا للمستھلكین المدعومین. قد 
ترغب الحكومات، التي تتحمل عبء دعم الطاقة، تمویل كفاءة الطاقة لیحل محل تمویل الدعم للمستھلكین المدعومین. 

 ن بین ھذه أھداف أصحاب المصلحة ھذه المتنافسة والمتناقضة تحدیًا كبیًرا.سیمثل تحقیق التواز

یتوقف تمویل العمالء لكفاءة الطاقة على عقالنیة أسعار الطاقة، التي تحفز العمالء على اتخاذ تدابیر فعالة لكفاءة الطاقة 
ق األوسط وشمال أفریقیا، یطمس ھذا الدافع. حیث التكلفة، ولكن الطاقة المدعومة، كما ھو الحال في العدید من بلدان الشر

في سیاق التحدیات التي تواجھھا دول الشرق األوسط وشمال أفریقیا في اجتذاب الدخل من فوائد كفاءة الطاقة، فإن من غیر 
د أكثر المحتمل تحقیق النتائج المرجوة نظًرا لدعم أسعارالطاقة المشوھة. ومن المرجح أن تحقق برامج كفاءة الطاقة فوائ

على المدى القریب والمتوسط في حالة تنفیذھا من قبل أجھزة الدولة ومرافقھا بالمقارنة مع الوسائل الخاصة األخرى. 
عندما تباشر الدول إصالحات أسواق الطاقة، سیصبح باإلمكان تحیید المصالح الخاصة بأصحاب المصلحة بشكل أفضل، 

 ى المستخدمین النھائیین. وسیتحول الدافع نحو تنفیذ كفاءة الطاقة ال

یتطلب مثل ھذا اإلطار المتین قدر كبیر من التخطیط والموارد واألھم من ذلك أن اإلرادة السیاسیة لوضع أھداف برامج 
كفاءة الطاقة وتنفیذھا. ستكون العناصر األساسیة لھذا اإلطار مشتركة بین جمیع اقتصادات الشرق األوسط وشمال أفریقیا، 

على كل بلد وضع خارطة الطریق الخاصة بھ بما یتناسب مع األوضاع الخاصة بھ ومع خطط العمل ولكن سیتوجب 
 الوطنیة لحفظ الطاقة.
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 إطار العمل التمكیني
تشّخص الدراسات المعنیة بتنفیذ كفاءة الطاقة في بلدان عدة الحاجة الدائمة إلى وجود إطار تمكیني. وتالحظ وكالة الطاقة 

ن السیاسات الموضوعة واألسعار ھما العامالن المحركان ألسواق كفاءة الطاقة. في غیاب السیاسات، ) أb 2014الدولیة (
لن تكون كفاءة الطاقة المخصصة لزیادة تفضیالت أصحاب المصلحة المعنیین الوسیلة التي یمكن االعتماد علیھا لتحقیق 

ة أمًرا بالغ األھمیة لتحفیز الجھات المعنیة من أجل تبنّي األھداف الوطنیة. في حین یُعتبر التسعیر المنطقي لخدمات الطاق
برامج كفاءة الطاقة فإن العوائق األخرى مثل عدم وجود المعرفة والوعي والتكنولوجیا والخبرة والتمویل والتنظیم تحتاج 

 ).1.2أیًضا إلى التغلب علیھا (المربع 

 . تعزیز الھیئات التنظیمیة لكفاءة الطاقة2.1المربع 

ى جانب السیاسات الواضحة، تمثل اللوائح والقوانین اآللیة الرئیسیة لتعزیز كفاءة الطاقة. وقد عھد المنظمون في العدید إل
من البلدان، مثل الوالیات المتحدة والبرازیل والھند وجنوب أفریقیا وتایالندا، إلى المرافق والوكاالت الحكومیة لكفاءة 

اءة الطاقة. كما أنھا ألزمت المرافق أیًضا على التعامل مع كفاءة الطاقة كمورد لتلبیة الطلب الطاقة والعمالء، بمھام تنفیذ كف
 من العمالء قبل الموافقة على قدرات التولید الجدیدة. 

یتطلب التخطیط المتكامل للموارد وجود مرافق تضع في اعتبارھا اتخاذ التدابیر الفعالة من حیث التكلفة في مجالي كفاءة 
) ، مما یساعد على خلق سوق لخدمات كفاءة الطاقة ، و فسح المجال أمام ظھور DSMة و إدارة جانب الطلب (الطاق

شركات جدیدة لتشغیل مشروعات كفاءة الطاقة ، كما ھو الحال مع برنامج توفیر الطاقة في نیو ساوث ویلز، أسترالیا 
و جمع المعلومات المفّصلة للموافقة على أسعار األساس و  ). و تقوم الجھات التنظیمیة بمراقبة أداء المرافق3(الفصل 

 الرسوم التي یتم تحمیلھا للعمالء، مما یتیح لھم فرصة فرض السیطرة و تعزیز كفاءة الطاقة.

كما أنھ بمقدور الجھات التنظیمیة ھذه تعزیز قوانین البناء وكذلك معاییر األداء لألجھزة الكھربائیة. ویتمثل التحدي 
ھنا في ضمان تطبیقھا ومراجعتھا بشكل دوري وتحدیثھا لضمان المالءمة والتحسن التدریجي في كفاءة استخدام  الرئیسي

الطاقة في السوق. تصبح القوانین واللوائح مؤثرة عندما یتم تطبیقھا بشكل ثابت، و عندما تكون العملیة التنظیمیة شفافة و 
 تمنح الیقین ألصحاب المصلحة.

 b2014لطاقة الدولیة المصدر: وكالة ا

 إطار عمل السیاسة

ال تكون صیاغة سیاسات تمكینیھ مھمة سھلة، وتتطلب التزاًما سیاسیًا قویًا إلى جانب التوفیق بین مصالح واھتمامات 
األطراف المعنیة المختلفة. كما یجب على الدول أن تنظر في عوامل المنافسة لضمان استقرار إطار العمل أثناء المراجعة 

 تتضمن العوامل التي یمكن أن تؤثر إما سلبًا أو إیجابًا على تطویر سیاسات تمكینیھ، ما یلي:11دوریة لھا.ال

قد تسعى العدید من البلدان النامیة ذات الموارد المحلیة المتواضعة إلى تحقیق قدر أكبر  الخصائص العامة للبالد.
قد یكون الدافع في االقتصادات األكثر تقدماً متصالً من الطاقة المؤمنة أو خفض فواتیر الطاقة. في المقابل، 

 بالقضایا البیئیة. فالدول المتقدمة ال تواجھ نفسھا االقتصادیة والمالیة التي تواجھھا االقتصادات األقل نمًوا.

على  ویمكن للقیود الموضوعة على الموارد أو الثروات، إضافة إلى كثافة الطاقة في البالد أن تؤثر توفر الموارد.
الدافع كفاءة الطاقة. قد یتم تحفیز دول الشرق األوسط وشمال أفریقیا التي تتمتع بموارد الطاقة الوفیرة ، لتنفیذ 
كفاءة الطاقة والحد من كثافة الطاقة حتى تتمكن من تصدیر المزید من الموارد، بینما یكون الدافع في الدول 

 فض اإلنفاق على واردات الوقود. الفقیرة بالموارد ھو أمن الطاقة والحاجة إلى خ

بشكل عام، تكون الحكومات ذات النظم المركزیة في وضع أفضل لصیاغة سیاسات  النظام السیاسي واإلداري.
وطنیة وتتمتع بالسیطرة الكاملة على تنفیذ ھذه السیاسات. وقد تتمتع الدول ذات النظم المتقدمة بالقلیل من السیطرة 

 دارات المحلیة بتجربة المناھج المالئمة لظروفھا الخاصة.التي من شأنھا السماح لإل

یجب أن تعتمد البلدان ذات األسواق المحررة من  الخاضع أو الُمحرر من القیود التنظیمیة. –ھیكل سوق الطاقة 
ت ) بشكل أكبر على آلیات السوق و اآللیاOECDالقیود التنظیمیة، مثل دول منظمة التعاون االقتصادي والتنمیة (

التنظیمیة، في حین أن العدید من البلدان النامیة ذات األسواق األكثر تنظیًما قد تكون قادرة على تحقیق أھداف 
 كفاءة الطاقة من خالل االمتثال للوائح اإللزامیة التي تكون مدفوعة باالمتثال.

مختلف عن تلك الدول التي قد یتوجب على البلدان ذات المرافق الخاصة أن تتخذ نھًجا آخر  المساھمة الخاصة.
 تكون أغلب مرافقھا عامة وربما یكون تكاملھا اإلداري عمودي.
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 الشرق األوسط وشمال أفریقیا تنفیذ آلیات كفاءة الطاقة:

تعتبر أسعار الطاقة المحرك الرئیسي لنجاح السیاسات واللوائح الخاصة بكفاءة الطاقة. ال  أسعار الطاقة والدعم.
كفاءة الطاقة، و ربما یتوجب وضع یجد العمالء في البلدان ذات أسعار الطاقة المدعومة، الدافع الكبیر لتنفیذ 

 القوانین و اللوائح التنظیمیة من أجل تحفیز مرافق الطاقة و وأصحاب المصالح اآلخرین من تولي كفاءة الطاقة.

تتأثر السیاسات الموضوعة واللوائح التنظیمیة لكفاءة الطاقة إلى حد كبیر  إمكانات كفاءة الطاقة وأھدافھا.
فیذ كفاءة طاقة فعالة من حیث التكلفة في قطاعات مختلفة لالقتصاد والحواجز التي تحول باإلمكانات المقّدرة لتن

دون تحقیق ھذه اإلمكانات. من المھم تحدید الطلب على الطاقة في كل قطاع، وتوفیر الطاقة المستھدفة وتضمین 
 محفزات (و عقوبات) لتحقیق ھذه األھداف (أو عدم تحقیقھا).

. یؤثر معیار عائد التكلفة لبرامج كفاءة الطاقة على السیاسات كفاءة الطاقة یث التكلفةالبرامج الفعالة من ح
ولوائحھا. عادة ما یتم تقییم برامج كفاءة الطاقة الفعالة من حیث التكلفة على أساس التكلفة التي یتم تجنبھا إلضافة 

نھ، أصبحت العدید من المرافق اآلن، القدرة إلى المرفق، ولكن مع إعادة ھیكلة قطاع الطاقة ورفع القیود ع
وخاصة في الوالیات المتحدة، تعمل بسعر السوق لتغطیة تكالیف شراء الطاقة كأساس لحساب التكلفة التي یتم 

 ).2009تجنبھا (باربوس و آخرین 

ن وینبغي أن تتفق سیاسات كفاءة الطاقة مع القوانین وغیرھا م االتساق مع التشریعات و األھداف األخرى.
 األھداف، بما في ذلك أھداف وخطط خفض معدالت االنبعاثات.

  إطار العمل المؤسساتي

و الحكم الرشید و الموارد. ویُعد أحد األھداف  12یتطلب إطار العمل التمكیني المتین مؤسسات أو وكاالت ذات سلطة 
یة وأصحاب المصلحة لتحدید آلیات الرئیسیة إلنشاء إطار عمل مؤسساتي مخصص لكفاءة الطاقة ھو قیام األطراف المعن

دولة بتصنیف  27التنفیذ الالزمة لتنفیذ كفاءة الطاقة. وقد قامت دراسة للبنك الدولي شملت وكاالت كفاءة الطاقة في 
). درس تقریر الحق كیف تؤثر إدارة ESMAP 2008العناصر الھیكلیة والتنظیمیة والوظیفیة إلى سبعة نماذج (

). وأظھرت ھذه الدراسات أنھ بغض النظر عن النھج التنظیمي 2010فاءة الطاقة (سركار و سوبیھ المؤسسات على تنفیذ ك
ألسواق الطاقة و الطابع العام أو الخاص للنشاط، فإن تسلیم كفاءة الطاقة یتطلب بنیة مؤسسیة ترافقھا وكاالت متخصصة 

سات و اللوائح الموضوعة. على سبیل المثال، الھیكل ). یمكن للمؤسسات الضعیفة إلحاق الھزیمة بأفضل السیا2.2(المربع 
المؤسسي الذي یفشل في التنسیق بین جمیع أصحاب المصلحة في إطار كفاءة الطاقة، لن یتمكن من تعبئة الموارد وبناء 

 التوافق في اآلراء. 

االت الحكومیة تحت سلطة ال یوجد نھج واحد صالح للتطبیق في جمیع البلدان. ویبدو أن ھناك اتجاه في أن تنشأ الوك
القوانین واللوائح. إن أجھزة الدولة المكلفة بتولي كفاءة الطاقة أو تسھیل تنفیذھا ھي األقدر على التنسیق مع الوكاالت 
الحكومیة األخرى ومع صانعي السیاسات وغیرھم من أصحاب المصلحة. كما تسمح ملكیة الدولة أیًضا للھیئات 

سع على أسواق كفاءة الطاقة على أساس األھداف الموضوعة من قبل سیاسة الطاقة في البالد، والمؤسسات بإلقاء نظرة أو
 وھو أمر مھم لتحدید التدخالت المناسبة وتوجیھ الموارد على نحو فعال.

 . الھیاكل المؤسسیة لكفاءة الطاقة2.2المربع 

الطاقة لقطاعات السوق وتطویرھا إما على أساس  یمكن أن تساعد الھیئة المخصصة لكفاءة الطاقة على تحدید برامج كفاءة
اإلمكانات المتاحة لتنفیذ برامج كفاءة الطاقة أو على أساس المصالح االستراتیجیة األخرى. وفي حالة وجود وكاالت متعددة 

للوكالة أن  مسؤولة عن كفاءة الطاقة، ینبغي أن تكون مناطق النفوذ والعالقات بین ھذه الوكاالت مفھومة ومقبولة. ویمكن
تساعد على إقامة عالقات مع أصحاب المصلحة الخارجیین مثل مصنعي المعدات والموردین والمؤسسات المالیة، ومع 
الجھات المعنیة الداخلیة مثل الوزارات والھیئات العامة والخاصة. وقد أنشأت بعض بلدان الشرق األوسط وشمال أفریقیا 

ة الطاقة، وبالفعل،اكتسبت الوكاالت في بلدان مثل تونس والمغرب خبرة عمیقة وكاالت متخصصة مسؤولة عن تنسیق كفاء
 في ھذا المجال.

دولة ، األعضاء  70)، في حوالي WECاكتشف استطالع خاص بتنفیذ برامج كفاءة الطاقة أجراه مجلس الطاقة العالمي (
قد أنشأت وكاالت مخصصة لمعالجة تنفیذ كفاءة في منظمة التعاون االقتصادي والتنمیة وغیر األعضاء، أن معظم البلدان 

الطاقة. یتم إنشاء الوكاالت المعنیة على الصعید الوطني أو اإلقلیمي (أو كلیھما) وتكون إما ھیئات عامة أو خاصة (حسب 
ة ببرامج متطلبات السوق). یُعد إنشاء وكالة متخصصة، أو وكاالت متعددة، أمًرا بالغ األھمیة لضمان أن النشاطات المتعلق

كفاءة الطاقة التي ترعاھا الدولة أو تعززھا یتم تنسیقھا من قبل وكالة مكرسة لتحقیق أھدافسیاسة كفاءة الطاقة وغایاتھا. یُعد 
كل ھذا من التدابیر األكثر أھمیة الواجب مراعاتھا في البلدان التي تشرع في تنفیذ برامج كفاءة الطاقة على نطاق واسع 

 ذات خبرة متواضعة في كفاءه الطاقة. والتي تمتلك أسواق

24 



ة  مسود
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لقد درس البنك الدولي لفترة طویلة الھیكل المؤسسي وأھمیة الحكم الرشید للمؤسسات المعنیة بتقدیم كفاءة الطاقة برنامج 
). ویوفر ھذین التقریرین الخالصات 2011، ساركار و سوبیھ 2008عام  ESMAPالمساعدة على إدارة قطاع الطاقة (

ول السیاق القطري ةإطار العمل التمكیني والرسالة واألھداف والغایات و مجاالت النشاط الرئیسیة وآلیات التمویل الوافیة ح
وكالة متخصصة بكفاءة الطاقة في جمیع أنحاء  29والھیكل اإلداري والموظفین والمیزانیة والدروس المستفادة من تجارب 

بعضھا سبق مناقشتھ في ھذا السیاق وتؤثر في اختیار اإلطار المؤسسي  العالم. وتلخصالدراستان أن ھناك عوامل متعددة
 المناسب وأن آلیات التنفیذ والتمویل لبرامج كفاءة الطاقة یمكن أن تتغیر مع تحّرك الدول نحو أسواق الطاقة التنافسیة. 

باألمر السھل و ال یتحقق بسرعة. إن إضفاء الطابع المؤسسي على سبل تنفیذ كفاءة الطاقة على نطاق واسع في بلد ما لیس 
درس البنك الدولي وغیره من الجھات التي ناصرت مفھوم كفاءة الطاقة لفترات طویلة أطر عمل التنفیذ للتأكید على 

). وقد 2010ضرورة وجود سیاسة قویة ومتوازنة وخاضعة إلى إطار مؤسسي ومالي لتنفیذ كفاءة الطاقة (سركار و سینغ 
أن التوفیق بین مصالح أصحاب المصلحة ووضع برامج موجھة نحو السوق تستفید من نقاط القوة في  استنتجت الدراستان

 المؤسسات العامة والخاصة أمًرا ھاًما لتنفیذ استراتیجیة كفاءة الطاقة، كما أنھا تحقق نتائج طیبة في فترة زمنیة قصیرة.

 الرصد واإلبالغ والتحقق

و اإلبالغ و التحقق أدوات ضروریة لتحقیق أھداف سیاسة كفاءة الطاقة. وتمتازمثل ھذه تعتبر األنظمة الموثوقة للمراقبة 
النظم بالضعف في الدول النامیة، فقد یكون من األفضل لھذه الدول استخدام األنظمة المعترف بھا دولیًا مثل البروتوكول 

ع في ھذه البلدان أن یقوم طرف ثالث مستقل )، وتكییفھ حسب الضرورة. ومن الشائIPMVPالدولي لقیاس وتقییم األداء (
بتقییم جدوى برامج كفاءة الطاقة. وربما تتمثل الخطوات األولى في وضع أنظمة العدادات الذكیة لجمع البیانات بشأن 
استخدام الطاقة ومراقبة توفیر الحاصلة فیھا. ومرة أخرى، تكون مرافق الطاقة في وضع جید. بعد ذلك، یمكن جمع 

ت من مشروعاات كفاءة الطاقة المنفردة على مستوى البرنامج من قبل المرافق أو الوكاالت الحكومیة لكفاءة الطاقة البیانا
لمتابعة التقدم المتحقق باتجاه تحقیق أھداف البرنامج. یجب على المرافق أو وكاالت كفاءة الطاقة أیًضا إجراء أعمال المسح 

مدى الیومي و الموسمي. ویمكن إجراء تحلیل البیانات للقطاع ككل أو لغرض فھم أنماط استھالك الطاقة على ال
 لالستخدامات النھائیة الفردیة. 

 بناء القدرات

ینبغي أن یكون بناء القدرات والتدریب جزًءا ال یتجزأ من إطار تمكیني شامل وینبغي أن تستھدف جمیع أصحاب المصلحة 
) ومصنعي ESCOت كفاءة الطاقة والمرافق وشركات خدمات الطاقة (الرئیسیین، بما في ذلك صانعي السیاسات ووكاال

األجھزة والبائعین والمؤسسات المالیة. ینبغي أن یتم التركیز على بناء القدرات على المدى الطویل لضمان إمكانیة تولي 
التعلیمیة ورفع الوعي لدى  تنفیذ برامج كفاءة الطاقة على نحو مستدام. كما ینبغي إیالء الدرجة االھتمام نفسھا للبرامج

 العمالء.

 آلیات التمویل لبرامج كفاءة الطاقة
یُعد التمویل أحد العقبات الرئیسیة التي تعوق التنفیذ الواسع النطاق لبرامج كفاءة الطاقة، خصوًصا في البلدان النامیة التي 

. بغض النظر عن الفوارق االقتصادیة تعاني من عدم كفایة األموال العامة وقلة فرص الحصول على التمویل التجاري
والھیكلیة بین الدول، تُعد المناھج المتعددة التي تجمع بین التمویل العام والتجاري، فضالً عن الحوافز المالیة واالقتصادیة، 

اسبة للصناعة، فاآللیة المن –بالغة األھمیة. كما ینبغي أن تكون آلیات التمویل مطابقة الحتیاجات قطاعات االستخدام النھائي 
 قد ال تناسب قطاع الخدمات أو اإلسكان. 

—إن آلیات التنفیذ الخاصة بنشر برامج كفاءة الطاقة ستملي أیًضا إلى حد ما آلیة التمویل األنسب لقطاع االستخدام النھائي
مویل البرامج على أساس على سبیل المثال، عندما تستفید برامج كفاءة الطاقة التي توجھھا المرافق من قدرة المرافق على ت

السعر (والتي قد تزید األسعار لجمیع العمالء أو جزء منھم)، أما البرامج التي تستھدف األسر ذات الدخل المحدود فقد 
تحتاج إلى نھج مختلف. وعلى المدى الطویل، مع زیادة نضوج األسواق، تصبح خیارات التمویل التجاري، العامل الحاسم 

.). مزایا وعیوب من آلیات التمویل المختلفة، العامة والتجاریة، 2.2ة لخدمات كفاءة الطاقة (الشكل في إنشاء سوق مستدام
 .2.1في الجدول 
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 سلم تمویل كفاءة الطاقة .2.2الشكل 

دراسات االستثمار

الحوافز المالیة

األموال العامة لكفاءة الطاقة

قروض میّسرة الشروط

خطوط االئتمان

الصنادیق الدوارة

ُمنتجات تخفیف المخاطر

تمویل شركة خدمة الطاقة

تمویل المرفق

تمویل الُعمالء

صنادیق األسھم

ریة
جا

ر ُت
أكث

میة
مو

 ع
ثر

وأك وق
لس

ج ا
ض

ن

 
 المصدر: المؤلفین.
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 إیجابیات وسلبیات آلیات التمویل المحددة 2.1الجدول 
 السلبیات المزایا التطبیق آلیة التمویل

تم
ال

عام
 ال

یل
و

 

 دعم االستثمار
الدعم المباشر للعمالء أو الشركات المصنّعة 

لخفض شراء األجھزة أو تكلفة اإلنتاج أو تعزیز 
 البحث والتطویر. 

یحفز الطلب في السوق عن طریق 
خفض التكلفة األولى، ویمكن أن 

 یساعد في تحقیق التحوالت في السوق.

یمكن أن یساھم في تشویھ أسعار 
تنخفض مبیعات األجھزة  السوق. قد

 عند انتھاء الدعم تدریجیًا.

 الحوافز المالیة

تقدیم حوافز ضریبیة مثل الخصومات الضریبیة 
على معدات كفاءة الطاقة وخفض الرسوم 
الجمركیة واإلعفاءات الضریبیة واالئتمان 

الضریبي واإلھالك المعّجل لشراء األجھزة 
 الكھربائیة واإللكترونیة.

لفة تركیب األجھزة الخاصة یقلل من تك
بكفاءة الطاقة. خیار أفضل من الدعم 

 المباشر.

الحوافز الضریبیة تتطلب وجود أنظمة 
 فعالة لتحصیل الضرائب. 

 

أموال كفاءة 
 الطاقة

صندوق كفاءة الطاقة مخصص لتمویل 
مشروعات كفاءة الطاقة. یجري تمویلھ من قبل 

ة األطراف التمویل العام و/أو بنوك التنمیة متعدد
 والجھة المانحة األموال.

مثالي للدول ذات النظم المصرفیة 
الضعیفة. یمكن أن یكون التمویل على 

 شكل منحة أو قرض.

ال یساعد على إنشاء آلیة تمویل 
مستدامة لكفاءة الطاقة. یحتاج إلى 

 إدارة قویة وشفافة للصندوق.

قروض میسرة 
 الشروط

الشروط في توفر قروض لكفاءة الطاقة میسرة 
البلدان التي تمتاز بانخفاض القیمة السوقیة 
وارتفاع تكلفة التمویل و/أو فترات السداد 

 القصیرة.

یمكن أن تحفّز تمویل كفاءة الطاقة إذا 
قدمت من خالل المؤسسات المالیة 

المحلیة بشرط جلب رأس مال تجاري 
إضافي. یمكن أن تساعد المؤسسات 

جربتھا المالیة المحلیة على تطویر ت
 مع كفاءة الطاقة.

یمكن أن تشوه شروط التمویل في 
السوق. ربما ال یتم التمویل التجاري 
بعد سحب الشروط المیّسرة. ساري 

فقط في البلدان التي تمتلك أنظمة 
 مصرفیة وظیفیة.

 خطوط االئتمان

یقدم تسھیالت ائتمانیة إلى المؤسسات المالیة 
وط میسرة أو التجاریة لتمویل كفاءة الطاقة بشر

 بشروط السوق. 
 

یمكن أن تساھم في تحفیز المؤسسات 
المالیة المحلیة لتمویل كفاءة الطاقة 

واكتساب الخبرة مما یؤدي إلى آلیات 
 التمویل التجاریة المستدامة.

قد ال یتحقق التمویل التجاري بعد 
استنفاد خط االئتمان أو في حالة سحب 

الشروط المیّسرة. ساري فقط في 
لدان التي تمتلك أنظمة مصرفیة الب

 وظیفیة.

الصنادیق الدوارة 
 (المتجددة)

على غرار القروض المیّسرة أو خطوط 
االئتمان، ویوفر مصدًرا للتمویل في البلدان ذات 

 األسواق منخفضة القیمة.

یمكن ألموال االستدانة مع التمویل 
التجاري أن تحافظ على دیمومة 

تحفیز األعمال. یمكن أن تساھم في 
المؤسسات المالیة المحلیة لتمویل 
كفاءة الطاقة واكتساب الخبرة مما 
یؤدي إلى آلیات التمویل التجاریة 

 المستدامة.

ساري فقط في البلدان التي تمتلك 
 أنظمة مصرفیة وظیفیة.

منتجات تخفیف 
 المخاطر

تقلل من مخاطر تمویل مشروعات كفاءة الطاقة 
ى وضمانات من خالل مرافق الخسارة األول
 القروض الجزئیة وما إلى ذلك.

تقلل المخاطر الحقیقیة والمتوقعة في 
برامج كفاءة الطاقة. تساعد المؤسسات 

المالیة المحلیة على بناء القدرات 
 وإنشاء التمویل التجاري لكفاءة الطاقة.

ساري فقط في البلدان التي تمتلك 
أنظمة مصرفیة وظیفیة. رسوم إضافیة 

 ة التمویل.تضاف إلى تكلف

ص
خا

 ال
یل

مو
الت

 

تمویل شركة 
 خدمات الطاقة

تمویل برنامج كفاءة الطاقة من خالل عقود 
 التوفیر المضمونة أو التوفیر المشترك. 

یمكن تمریر التمویل من خالل 
شركات خدمات الطاقة (المدخرات 

المشتركة) أو من خالل العمالء 
(المدخرات المضمونة). یقلل من 

 مخاطر األداء,

قوم المؤسسات المالیة في كثیر من ت
األحیان بتحجیم تمویل شركات خدمات 

الطاقة، التي قد تفتقر إلى تاریخ 
ائتماني أو الضمانات الكافیة للعملیات 

المصرفیة التقلیدیة. تعمل شركات 
خدمات الطاقة على نحو أفضل مع 

 البیئات التمكینیة القویة.

 تمویل المرافق
طاقة من خالل المنح أو یمّول منشآت كفاءة ال

الرسوم الجمركیة أو التمویل بشروط میسرة أو 
 التمویل التجاري.

یستخدم عالقة المرافق مع العمالء. 
یسمح السداد على أقساط من خالل 

 فواتیر العمالء.

تتردد المرافق في الدخول في عملیات 
التمویل. أنظمة إعادة السداد تضیف 

 مزید من التعقید إلى الفواتیر.

 تمویل العمالء
یقوم العمیل بتمویل مشروعات فّعالة  التمویل التقلیدي للمشروعا.

من خالل االئتمان العادي وقنوات 
 تمویل الدیون.

نادًرا ما یقترض العمالء لتمویل 
مشروعات كفاءة الطاقة. أسعار الطاقة 

 تعكس التكلفة وشروط مالیة جاذبة.

 المصدر: المؤلفین.

  التمویل العام

قد كان التمویل العام في المراحل المبكرة، عامالً محركاً لبرامج كفاءة الطاقة، وساعد على تحفیز الطلب في العدید من ل
البلدان. ویمكن أن یشتمل التمویل العام على دعم االستثمار المباشر من میزانیة الحكومة والحوافز الضریبیة (بما في ذلك 

 من اآللیات المیّسرة الشروط األخرى.خصومات الضرائب و الرسوم)و غیرھا 

 دعم االستثمار. 

یستھدف الدعم المباشر عموًما شرائح محددة من العمالء وكذلك تقنیات أو أجھزة محددة لكفاءة الطاقة، ویكون بمثابة تدبیر 
فة اإلنتاج أو مؤقت لتحفیز الطلب أو توسیع التغلغل في السوق. ویمكن أیًضا تقدیم الدعم لمصنعي المعدات لخفض تكل
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ة  مسود

 الشرق األوسط وشمال أفریقیا تنفیذ آلیات كفاءة الطاقة:

تعزیز جھود البحث والتطویر. ویمكن تصمیم ھذا الدعم باالشتراك مع صنادیق متخصصة مثل صنادیق الضمان أو 
 الصنادیق الدوارة التي تسعى إلى خفض تكلفة التمویل. 

ستثمار في ) أن العدید من دول منظمة التعاون االقتصادي قدمت دعم االWEC) (2013یالحظ المجلس العالمي للطاقة (
كما قُدم الدعم أیًضا لمصنعي المعدات ذات الكفاءة.  الثمانینیات لمساعدة العمالء على تحدیث المعدات والمباني القدیمة.

بشكل عام، استفاد عدد كبیر من العمالء من برامج الدعم المبكرة ھذه، والتي أخفقت في تشجیع االستثمارات بین 
 أيسر. في الواقع، عدد كبیر من العمالء ربما لم یكن بحاجة إلى الدعم على أي حال (الصناعات المتوسطة والصغیرة واأل

تلقي فوائد البرنامج دون الحاجة الفعلیة لھا من أجل تغییر السلوك، أو "الركوب الحر"، والذي ینبغي تصمیم البرامج 
نع إساءة االستخدام واستھداف العمالء الذین إلحباطھ). لكن ھذه الدول تعلمت من التجربة، وأعادت النظر ببرامج الدعم لم

 ھم بأمس الحاجة إلیھ. 

) لتقنیات محددة في كفاءة الطاقة ولتعزیز االستثمارات التي یمكن أن تغیر سلوك 1ینبغي استھداف الدعم بطریقتین:  (
) للشرائح المقیدة من 2مرافقو (العمالء (الطلب على الطاقة أو استخدامھا) وجلب فوائد فّعالة من حیث التكلفة للعمالء وال

العمالء التي تكون بحاجة إلى الدعم أكثر من غیرھا. وینبغي أیًضا أن یكون الدعم مؤقتًا، وأن یخصص البدایة لتشجیع 
العمالء أو استثمارات الشركة المصنّعة في برامج كفاءة الطاقة، وخفض تكلفة التقنیات المستخدمة في حفظ الطاقة على 

 یل، ومن ثم إنھائھا.المدى الطو

 الحوافز المالیة. 

وتسعى ھذه الحوافز إلى خفض تكلفة تمویل برامج كفاءة الطاقة من خالل، على سبیل المثال، الخصومات الضریبیة على 
معدات كفاءة الطاقة وخفض رسوم االستیراد واإلعفاءات الضریبیة واالئتمان الضریبي واإلھالك المعّجل للعمالء 

التجاریین حول شراء معدات كفاءة الطاقة. وتساعد ھذه الحوافز على تخفیض تكلفة االستثمار في كفاءة الطاقة الصناعیین و
 وتحسین معدل العائد. 

وتقوم العدید من البلدان كذلك بإجراء تخفیضات على رسوم االستیراد أو ضریبة المبیعات لشراء أجھزة كفاءة الطاقة مثل 
). وتستخدم 2013)، التي كانت مكلفة للغایة في السابق (مجلس الطاقة العالمي CFL( المصابیح الفلوریة المدمجة

التخفیضات الضریبیة والقروض لھذا النوع من المشتریات على نطاق واسع في البلدان المتقدمة والنامیة. وتكون تكلفة 
الستخدام إال تتطلب أنظمة صارمة لتحصیل الحوافز المالیة في العادة أقل من الدعم المباشر، كما أنھا أقل عرضة لسوء ا

الضرائب. وال تزال األدلة العملیة على اآلثار المالیة لمثل ھذه البرامج مشتتة، ولكن المؤشرات العامة لھا إیجابیة. اكتشف 
مالیة صافیة  دراسة حول التمویل العام للتعدیالت التحدیثیة على الجدران العازلة في المملكة المتحدة أدلة على تحقق فوائد

 ). 2014لمالیة الحكومة (روزناو و آخرین 

  .تمویل كفاءة الطاقة والقروض میسرة الشروط وخطوط االئتمان والصنادیق الدوارة ومنتجات تخفیف المخاطر

ادرة أو باھظة تمتاز األسواق المالیة التجاریة في العدید من البلدان النامیة بكونھا أقل تطوًرا وتمتاز أعمال التمویل بكونھا ن
الثمن. للتغلب على ھذه العقبة، یمكن للعمالء الحصول على القروض میسرة الشروط لتشجیع االستثمارات في كفاءة 
الطاقة. ویمكن لالمتیازات المالیة أن تسھم في خفض أسعار الفائدة أو إعطاء فترات أطول إلعادة السداد، كما یمكنھا جعل 

ة أقل. مع ذلك، فإنھ من شأن العمالء في جمیع األحوال تلبیة المتطلبات األخرى الواجبة التمویل متاًحا للعمالء بتكلف
 للمؤسسات المالیة.

وتفتقر األسواق المالیة التجاریة في البلدان النامیة غالبًا لرأس المال وتفّضل البنوك عادة إقراض المشروعات الكبرى 
كن استھداف االمتیازات المالیة لدى البنوك التجاریة من أجل تحفیزھا ووضع شروط مرھقة جًدا للعمالء الصغار. لذلك، یم

على تقدیم التمویل للمشروعات النموذجیة الصغیرة لكفاءة الطاقة وخفض مخاطر التخلف عن السداد. وقد تساعد خطوط 
 لمقدم من البنوك التجاریة. االئتمان قلیلة التكلفة والتسھیالت المالیة وتخصیصات كفاءة الطاقة في تقلیل كلفة التمویل ا

تُعد الفائدة من تحویل الدعم أو برنامج التحفیز من العمیل إلى البنوك التجاریة ھي أنھ یتم االستفادة من قوة المؤسسات 
المالیة التي یمكنھا تقدیم العنایة الواجبة والمساعدة على تقییم أھلیة المشروعات والعمالء للحصول على تمویل، مما یساعد 

لى خفض االحتماالت االفتراضیة. على المدى الطویل، من المستحسن تعزیز وتحفیز الالعبین المالیین لدعم االستثمارات ع
في كفاءة الطاقة. ولكن كما ھو الحال مع كل الحوافز والدعم اآلخر، فإنھ ینبغي تصمیم ھذه البرامج بمخرج واضح من 

یم التمویل لكفاءة الطاقة (والتي یمكن أن تشوه األسواق المالیة)، ولكن على البنوك ال تعتمد فقط على تقدیم تنازالت لتقد
 تطویر مجموعة من مشروعات كفاءة الطاقة من تلقاء نفسھا ألنھا اكتساب خبرة. 

نمیة قام البنك الدولي/ مؤسسة التمویل الدولیة والبنك األوروبي لإلنشاء والتعمیر وبنك التنمیة اآلسیوي وغیرھا من بنوك الت
المتعددة األطراف والوكاالت الوطنیة بتطویر أدوات مالیة لدعم البنوك التجاریة في تمویل كفاءة الطاقة من خالل خطوط 

 االئتمان والصنادیق المتجددة (الدوارة) ومنتجات تخفیف المخاطر واآللیات المالیة األخرى.
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ة  مسود

 الشرق األوسط وشمال أفریقیا تنفیذ آلیات كفاءة الطاقة:

 التمویل الخاص

 تمویل شركة خدمة الطاقة

طاقة في العدید من البلدان جزًءا ال یتجزأ من سلسلة تسلیم برامج كفاءة الطاقة إلى العمالء، حیث تُعد شركات خدمات ال
تقوم بتقدیم برامج فّعالة لكفاءة الطاقة من حیث التكلفة واالستدامة بشكل یفوق ما ھو ممكن من خالل الدعم أو التمویل 

احل األولى من بناء أسواق). وتحقق شركات خدمات الطاقة میسر الشروط (والتي في الغالب تكون أكثر مالءمة في المر
المكاسب المالیة من خالل التوفیر المشترك أو عقود التوفیر المضمونة للمشروعات التي یجري تمویلھا بطرق متعددة. 

ان وتستطیع شركة خدمات الطاقة على سبیل المثال أن تقدم ضمان توفیر الطاقة التي یمكن للعمیل استخدامھا كضم
للحصول على قرض لمشروع تجاري. تكون اتفاقیة ضمان توفیر الطاقة من قبل شركات خدمة الطاقة ضمان للبنك أن 
التدفقات النقدیة المشروع ستكون كافیة لتغطیة سداد الدیون. وبذلك، یقلل عقد الضمان المقدم من شركات خدمات الطاقة من 

 ویل، بل ویمكن أن یساعد في التفاوض على خفض معدل الفائدة.مخاوف البنك ورؤیتھ للمخاطر القائمة في التم

وقد تطلبت أول أنماط التمویل لشركة خدمات الطاقة أن تقوم ھذه الشركات باقتراض األموال. یقلل ھذا النھج من المخاطر 
ء بالتسدید وفقًا لشروط عقد المالیة للعمیل طالما أن الدین یقبع في المیزانیة العمومیة لشركات خدمات الطاقة. ویقوم العمال

األداء، ویمكنھم كذلك االستفادة من التعامل مع المدفوعات على أنھا نفقات تشغیلیة، األمر الذي یكون لھ آثار إیجابیة في 
التسویة الضریبیة، ولن یؤثر على قدرة العمالء على االقتراض. یمكن لشركات خدمات الطاقة أن تقوم بتمویل المشروعات 

الھا الخاص، إال أنھ من شأن ذلك الحد من قدرتھا على تمویل مشروعات متعددة في وقت واحد، وحصر نطاق من رأسم
 أنشطتھا. 

وتحصل شركات خدمات الطاقة عادة على التمویل من البنوك التجاریة وعقود األداء الھیكلي لضمان حصولھا على عائد 
البنوك التجاریة قد یكون مكلَفًا، وخاصة في البلدان النامیة حیث  مناسب على االستثمار. مع ذلك، فإن التمویل من خالل

تنخفض معدالت السیولة في األسواق وترتفع تكلفة التمویل. وتُعد القروض القصیرة ھل األكثر تحدیًا في العدید من الدول 
اء. لذلك، حتى عندما تكون النامیة، حیث تبلغ فترات السداد النموذجیة من ثالث إلى خمس سنوات، أي أقل من عقد األد

عائدات االستثمار في مشروع كفاءة الطاقة عالیة، قد ال یكون التمویل التجاري ھو الخیار الصحیح، خصوًصا حیث 
التعریفات المالیة ال تعكس التكالیف. وھناك تحد آخر في البلدان النامیة ھو قلة عدد البنوك التجاریة التي تقدم قروض 

یث تخدم التدفقات النقدیة المتوقعة كضمان. بدالً من ذلك، عادة ما تطلب البنوك ضمانات ثابتة لنسبة تمویل المشروعات، ح
 كبیرة من مبلغ القرض، مما یحد من قدرة شركات خدمات الطاقة على تمویل مشروعات متعددة.

أخرى، مثل األموال العامة وبالتالي قد تضطر شركات خدمات الطاقة في البلدان النامیة إلى طلب التمویل من مصادر 
وصنادیق كفاءة الطاقة والمؤسسات المالیة الدولیة والوكاالت المانحة. وقد تقوم الھیئات العامة والمؤسسات المالیة الدولیة 
بدعم البنوك التجاریة من خالل خطوط االئتمان أو الصنادیق الدوارة ومنتجات تخفیف المخاطر، التي تساعد على تقلیل 

تمویل. كما یمكن للمرافق تمویل شركات خدمات الطاقة. ومع ذلك، فإنھا مصادر مؤقتة للتمویل یمكن أن تحفز تكلفة ال
 الطلب لشركات خدمات الطاقة وأن تساعد أصحاب المصلحة في اكتساب الخبرة ضمن نموذج شركات خدمات الطاقة. 

ن تسعى إلى طلب التمویل من البنوك التجاریة، وھذا وعلى المدى الطویل، تتطلب االستدامة شركات خدمات الطاقة عادة أ
بدوره یفترض وجود درجة عالیة من السیولة في األسواق التجاریة، إضافة إلى بیئة مستقرة ومواتیة وقابلة لالستقراء 

 المسبق.

 تمویل المرافق

لیست جمیع العناصر  – 2.3قد تشارك مرافق الطاقة في تمویل مشروعات كفاءة الطاقة من خالل صالت متعددة (الشكل 
 النموذجیة الممثّلة في الرسم البیاني موجودة في كل مخطط). 
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 عناصر نموذجیة في تمویل المرافق لبرامج كفاءة الطاقة .2.3الشكل 

 

 المصدر: المؤلفین. 

). وقد عملت 2014روسلي وكانت الوالیات المتحدة من أول البلدان التي ألزمت المرافق بتنفیذ تدابیر كفاءة الطاقة (ألین وك
المرافق في دول مثل الوالیات المتحدة وأسترالیا والبرازیل وجنوب أفریقیا على تنفیذ برامج كفاءة الطاقة الممولة من قبل 

). تتطلب ھذه 2.1العمالء من خالل، على سبیل المثال، رسوم الفائدة العامة أو زیادة الرسوم على العمالء (انظر المربع 
 ن القوانین الصارمة والتنفیذ الصارم لھا. األنظمة س

تُعد برامج كفاءة الطاقة التي یتم تحریكھا من قبل المرافق واحدة من أفضل السبل في البلدان حیث یكون للعمالء دوافع قلیلة 
مشاركة القطاع نسبیًا لتنفیذ برامج كفاءة الطاقة. ویمكن لھذه البرامج توجیھ الحوافز والخصومات وحشد التمویل التجاري و

الخاص واسترداد التكالیف من خالل أنظمة الفواتیر الخاصة بالعمالء. ویمكن لوكاالت كفاءة الطاقة العامة والمرافق 
االستفادة من نقاط القوة في شركات خدمات الطاقة لضمان حصر تمویل البرامج الفًعالة من حیث التكلفة حسب أھداف 

األسواق المالیة األكثر تقدمفقد یتم اللجوء إلى مناھج أكثر فاعلیة لتمویل كفاءة الطاقة.  مضمونة لألداء. أما في الدول ذات
 تتمثل في التمویل التجاري والبرامج الممولة من دافعي الضرائب والحوافز المالیة واالقتصادیة.

 آلیات التسلیم
توفیر الطاقة وأھداف التوفیر (ذروة الحمل أو  وتشتمل القضایا الرئیسیة في تطویر آلیة لتقدیم كفاءة الطاقة على أھداف

الطاقة، أو كلیھما) والموارد الالزمة ومصادر التمویل وقطاعات العمالء المستھدفین وأنواع البرامج والفعالیة من حیث 
 التكلفة والحوافز التي یتم تقدیمھا واسترداد تكالیف البرنامج. 

 توزیع المنفعة لكفاءة الطاقة

الخدمیة ھي الجھة المرشّحة الواضحة لتقدیم برامج كفاءة الطاقة على المدى الطویل في السوق نظًرا لدورھا تُعد المرافق 
أي المستخدمین النھائیین للطاقة.  -كمزّود إلمدادات الطاقة والمعرفة التقنیة والموارد البشریة المدّربة وعالقتھا مع العمالء 

وقت الذي تحرص فیھ المرافق على زیادة اإلیرادات من خالل المزید من یتوسع في ھذه النقاط.) في ال 2(الملحق 
المبیعات، فإنھا تھتم بخفض تكلفة توفیر الطاقة وتقلیل الحاجة إلى االستثمار في بناء قدرات جدیدة للتولید والنقل والتوزیع. 

الداعمة ألسعار الطاقة والتي تشھد طلب وتتوفر ھذه الفرصة من خالل التطبیق الواسع لبرنامج كفاءة الطاقة. في البلدان 
 متزاید على الطاقة، سیكون الدافع أقوى للمرافق العامة من أجل المحافظة على كالً من القدرة والطاقة.

ویمكن للبرامج النابعة من المرافق الخدمیة أن تستھدف أعداد كبیرة من العمالء و أن تساعد على خلق سوق لكفاءة الطاقة، 
ھا خلق فرص عمل جدیدة. وتمّول ھذه البرامج بشكل عام من قبل دافعي الضرائب من خالل رسوم إضافیة التي من شأن

على فواتیر المیاه والكھرباء. وبسبب الحاجة إلى توفیر البیانات والتقاریر المفصلة عن األداء التشغیلي واإلنفاق من قبل 
فیة والموثوقیة في اإلنفاق وفوائد تنفیذ برامج كفاءة الطاقة. حیث المرافق الخاضعة للوائح، فإن ھناك مستوى عال من الشفا

تعود ملكیة معظم المرافق في منطقة الشرق األوسط وشمال أفریقیا للدولة، وأیًضا تعود الفوائدالنقدیة من برامج كفاءة 
ھیتھم المحسنة الحصول الطاقة على الدولة. وتشمل المزایا األخرى خفض انبعاثات غازات الدفیئة وصحة السكان ورفا

 بشكل أكبر على مصادر الطاقة في الدول ذات الموارد الضعیفة. 
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مع ذلك، ال تنشأ برامج كفاءة الطاقة التي یتم إدارتھا من قبل المرافق من تلقاء نفسھا، حیث إنھا تحتاج إلى إطار سیاسي 
تشكل  ).b 2013مستھلك (وكالة الطاقة الدولیة، وتنظیمي ومؤسسي وأن تعریفة أسعار الطاقة تعكس تكلفة توریدھا إلى ال

أسعار الكھرباء المدعومة في العدید من الدول ضمن منطقة الشرق األوسط وشمال أفریقیا تحدیًا عندما یتعلق األمر 
مالء باستیعاب العمالء لكفاءة الطاقة. من دون إصالحات األسعار سینبغي على آلیات التمویل المبتكرة والحوافز تحفیز الع

). ومع ذلك ستحقق المرافق فوائد أكبر، ألن كفاءة الطاقة ستقلل من عبء الدعم الضمني. یتوسع غیاب الدافع 2.3(المربع 
 كفاءة الطاقة في السوق. -لدى العمالء لالستثمار في كفاءة الطاقة ویمكن أن یؤثر على توافر معدات 

 . إصالح أسعار الطاقة والدعم في الصین 2.3المربع 

)، مما یؤدي إلى زیادة اإلنفاق 1تقدم دول منطقة الشرق األوسط وشمال أفریقیا دعًما كبیًرا ألسعار الطاقة (انظر الفصل 
) 2014الحكومي وتشجیع اإلسراف في الطاقة وعدم تشجیع االستثمار في كفاءة الطاقة. وقد شّخص صندوق النقد الدولي (

، بما في ذلك عدم وجود الرغبة السیاسیة لحجب الدعم والقدرة العمالء  عوائق متعددة تقف في طریق إصالحات الدعم
 الفقراء على تحّمل تكالیف الطاقة ونقص المعلومات عن التكلفة االقتصادیة للدعم.

یمكن لخفض الدعم أن یساعد في إعادة تخصیص الموارد لالحتیاجات اإلنتاجیة األخرى التي تساعد على نمو االقتصاد. 
كات األمان االجتماعي ضمان عدم تسدید الفقراء ألسعار الطاقة القائمة على السوق. لذلك، فإنھ من المرجح أن ویمكن لشب

تكون إلصالحات دعم الطاقة أثر إیجابي صافي على اقتصادات دول الشرق األوسط وشمال أفریقیا. یوصي صندوق النقد 
أصحاب المصالح وأن تضع خارطة طریق مفّصلة، تتضمن ) أن تقوم الدول بإجراء مناقشات واسعة مع 2014الدولي (

خطة إصالح شاملة في مجال الطاقة وزیادة تدریجیة في األسعار وتحسین كفاءة الطاقة لخفض العبء المالي للدعم 
یة وشبكات الحمایة االجتماعیة للفقراء والطاقة وتحدید األسعار بشكل مستقل عن التدخالت السیاسیة، إضافة إلى استراتیج

 اتصال واضحة.

واشتھرت الصین بنجاحھا على مدى العقود الثالثة الماضیة في تحسین كفاءة الطاقة في مختلف القطاعات، مما یسمح 
القتصادھا بالنمو بسرعة أكبر بكثیر من الطلب الكلي على الطاقة. وفي الوقت نفسھ، قامت البالد أیًضا باإلصالح التدریجي 

ط، بدًءا من نھج ثنائي في الثمانینات حیث تم بیع جزء من الفحم بأسعار السوق، في حین تم بیع لنظام تسعیر الطاقة المخط
ما تبقى بأسعار تنظیمیة طبقًا لعقود خاضعة إلشراف الدولة. یغطي تحریر المنتجات الذي بدء مع الفحم اآلن المنتجات 

سعار العالمیة مع إیجاد آلیة للحد من سعة وسرعة تقلبات النفطیة، بشكل تصبح معھ أسعار المنتجات النفطیة اآلن تابعة لأل
األسعار. ال تزال ھناك بعض االستثناءات القلیلة، مثل دعم الوقود المستخدم في األنشطة الزراعیة، لكن أسعار وقود 

حاجة إلى دفع ثمن السیارات تعكس نسبیًا تكلفتھا الحقیقیة. وقد بدأت أسعار الغاز الطبیعي بالتغیر أیًضا، في استجابة لل
اإلمدادات الجدیدة الكبیرة من الغاز المحلي والمستورد األكثر تكلفة. لكن أثبتت أسعار الكھرباء صعوبة أكبر في التغییر، 

 وھي واحدة من أقوى النقاط المتبقیة للتدخل الحكومي المباشر في االقتصاد.

في  40أن دعم أسعار الطاقة اإلجمالیة انخفضت بنسبة نحو ) 2014eوبفضل ھذه التغییرات، تقدر وكالة الطاقة الدولیة (
 . 2013إلى  2011المئة فقط من عام 

توجد حدود، على الرغم من ذلك، فإنھا تصب في فائدة اإلصالحات الجزئیة ألسعار الطاقة. في الصین، بدأت الرقابة 
ریبًا بأسعار تحددھا السوق. ومع ذلك، في الوقت الحكومیة على أسعار الفحم في الثمانینیات، واآلن یتم بیع كل الفحم تق

نفسھ، كان التقدم المتحقق في إصالح تعریفات الكھرباء، التي تأتي غالبیتھا العظمى من محطات الطاقة التي تعمل بالفحم، 
مولدات، والذي محدوًدا للغایة. وال تزال أسعار الكھرباء تخضع إلى الرقابة الشدیدة، مما عمل على إرغام الدعم الضمني لل

). وقد أعاقت الصعوبات المالیة الناجمة عن االستثمار 2010كان الكثیر منھا یعمل محققًا خسائر مالیة (تشاو واورتوالنو، 
في المولدات ضمن مشروعات كفاءة الطاقة، التي كانت، بخالف ذلك، تمتلك القدرة على خفض تكالیف الوقود وتحسین 

ائد إصالح أسعار الكھرباء عدیدة، إال أن ھناك تردد قوي للمضي قدًما استناًدا إلى عدد من الوضع المالي. وفي حین أن فو
األسباب، بما في ذلك المخاوف الدائمة حول اآلثار التضخمیة ومضاعفة الصعوبات المالیة الحالیة للقطاع الصناعي 

 الصیني، المستھلك األكبر للكھرباء في البالد.

 نماذج األعمال التجاریة

ینبغي أن تكون النماذج التجاریة (والمنظمات المنفذة) عاكسة لألوضاع االقتصادیة الكلیة للبالد أو المنطقة، وكذلك 
 خصائص سوق الطاقة وشرائح الدخل العمالء. 

دراسات " علًما أن تطویر النماذج المالئمة لألعمال التجاریة في البلدان النامیة قد یكون صعبًا للغایة. وكما الحظت إحدى ال
في الدول النامیة تكون معلومات السوق نادرة، وغالبًا ما تكون البنیة التحتیة المادیة، مثل الطرق، فقیرة، كما ال یمكن 
االعتماد على األطر القانونیة وآلیات التعزیز. عالوة على ذلك، یفتقد العمالء ذوي الدخل المنخفض في ھذه المناطق إلى 

وفري الخدمة قادرون على تنظیم أي شيء من المعامالت المالیة إلى اللوجستیة موجودون. المعلومات، قد ال یكون م
وباختصار، عادة ما تكون تكلفة ممارسة األعمال التجاریة في األسواق ذات الدخل المنخفض مرتفعة. في الوقت نفسھ، 
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تجد صعوبة في عمل استثمارات كبیرة نظًرا تمتلك األسر ذات الدخل المنخفض میزانیة محدودة جًدا لإلنفاق على الطاقة، و
 ). 2011الرتفاع التكلفة ومحدودیة الحصول على االئتمان "(كرادل و كنوبلوخ 

وبطبیعة الحال، ال یمكن فصل النماذج التجاریة عن المؤسسات التي تقوم بتوظیفھا من أجل تقدیم خدمات الكفاءة إلى 
ات عبارة عن وكاالت القطاع العام (كما ھو الحال في معظم بلدان الشرق المستخدمین النھائیین. قد تكون ھذه المؤسس

األوسط وشمال أفریقیا) أو شركات خدمات الطاقة الخاصة. ویلعب مطوري البناء والمقاولین دوًرأ حاسًما لضمان نجاح 
اء مع معاییر التصمیم. كما معاییر الطاقة، في حین أن دور مقاولي التشغیل والصیانة یعتبر ضروریًا لضمان مطابقة األد

 أن بمقدور مصنعي وموردي األجھزة والمعدات والمركبات أیًضا تقدیم أجھزة أكثر كفاءة للمستخدمین النھائیین.

یضم بعض أصحاب المصالح الھامین األخرین المنظمات غیر الحكومیة والمؤسسات المالیة التجاریة، االتحادات التجاریة 
دي المعدات. ویمكن لھذه الجھات اإلضافیة أن تدعم العمالء وصانعي السیاسات لبناء القدرات التي تمثل العمالء ومور

 وزیادة الوعي في السوق. 

 الصناعة والخدمات واإلسكان آلیات التنفیذ للقطاعات الثالثة ذات األولویة
 ات األولویة.ینبغي على آلیات تنفیذ كفاءة الطاقة أن تخدم قطاعات االستخدام النھائي الثالثة ذ

 الصناعة

إن أسعار الطاقة في ھذا القطاع غیر مدعومة بشكل عام وھو ما یشكل حافًزا للزبائن من أجل العمل على تقلیص التكالیف 
التشغیلیة. تعتبر المرافق ومزودي الخدمات، مثل شركات خدمات الطاقة، الجھة المناسبة تماًما لتنفیذ برامج كفاءة الطاقة 

حتاج إلى المعرفة المتخصصة والخبرات التقنیة والموظفین المدربین. تستطیع المرافق، معرفتھا بأنماط ألن الصناعة ت
الطلب لدى العمالء، أن تحدد فرص كفاءة الطاقة التي یستفید منھا العمالء والمرفق. ونادًرا ما تمتلك وكاالت كفاءة الطاقة 

، لكنھا تستطیع أن تیّسر الوكاالت المنفّذة الحصول على الموارد والحوافز في القطاع العام الخبرة لتولي برامج كفاءة الطاقة
 وتدعمھا.

 الخدمات

یعتمد الدافع لدى العمالء في ھذا القطاع (الذي یُضم كل من الخدمات التجاریة والعامة) على أسعار الطاقة وعلى مستوى 
ء التجاریین إال أن فواتیر الطاقة ال تشكل سوى جزء اإلنفاق في مجال الطاقة. ویتم دعم بعض األسعار الخاصة بالعمال

صغیر من التكالیف التشغیلیة لدیھم. و نادًرا ما یمتلك العمالء في القطاع العام الدوافع الالزمة للنھوض بھذه البرامج لكون 
بما  -قطاع الخدمات تكالیف الطاقة جزًءا من مخصصات ثابتة في المیزانیة. تحسینات طویلة األجل في كفاءة المباني في 

وغالبا ما یحدث ذلك من خالل لوائح ومعاییر البناء ومن خالل  -في ذلك المباني والمدارس العامة والتجاریة والمستشفیات 
 معاییر أداء األجھزة، سواء للمباني الجدیدة أو الحالیة. 

روبا. كما وضعت ثالث أخماس الدول التي ویشكل االمتثال باللوائح حوالي خمسي التدابیر الخاصة بكفاءة الطاقة في أو
). وعلى 2008شملھا االستطالع على الصعید العالمي لوائح إلزامیة أو طوعیة في المباني الجدیدة (مجلس الطاقة العالمي 

د المدى القصیر، یمكن لشركات خدمات الطاقة والمرافق العامة إجراء تدقیق الستھالك الطاقة لتحدید خیارات محّدثة لترشی
استھالك الطاقة في المباني. كما أن المرافق وشركات خدمات الطاقة ھي الجھات المناسبة تماًما للقیام ببرامج كفاءة الطاقة 
في إنارة الشوارع والخدمات العامة مثل ضخ المیاه، حیث یفتقر المستخدمون النھائیون عموًما إلى الخبرة الفنیة وال یتم 

تشغیلیة. ویمكن لوكاالت القطاع العام رصد االمتثال لضمان تلبیة أھداف برنامج كفاءة تحفیزھم إلى خفض التكالیف ال
 الطاقة وتولي برامج التعلیم للعمالء. 

  سكني

یُعد ھذا القطاع المتنوع، الذي یضم مستھلكین ذوي أذواق ودوافع مختلفة، ھو القطاع األكثر تحدیًا، خصوًصا في البلدان 
اقة فیھا. یمكن للوائح والقوانین أن تستھدف تطویر عالمات الكفاءة على األجھزة ومعاییر األداء. التي یتم دعم أسعار الط

في الوقت الذي یتم فیھ تشجع وضع ملصقات على اإلجراءات الطوعیة، فإن معاییر األداء تفرض االلتزام بالحد األدنى من 
ص من المعدات غیر الفّعالة مثل المصابیح المتوھجة في معاییر تحسین الكفاءة. كما تستطیع ھذه اللوائح أیًضا التخل

القطاعات السكنیة وغیرھا. وتعتبر المرافق الخدمیة الجھة المناسبة لتولي التعدیالت التحدیثیة على منظومة اإلضاءة 
بالعمالء وقدرتھا  وبرامج العزل المناخي (العزل في المرافق، على سبیل المثال) في القطاع السكني، نظًرا لعالقتھا الوثیقة

على محاسبتھم من خالل فواتیر المیاه والكھرباء. أما الوكاالت العامة فھي األقدر على مراقبة تنفیذ البرامج وتولي برامج 
 توعیة وتعلیم العمالء، التي تعتبر ضروریة لتنفیذ البرامج في القطاع السكني.
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 الخبرة العالمیة في تمویل وتحقیق  كفاءة الطاقة .3
، عدد من العقبات منھا نقص دعم التمویل (أو تكلفتھ العالیة) 2یواجھ التنفیذ الفّعال لكفاءة الطاقة، كما تطرقنا في الفصل 

ونقص آلیات التطبیق القابلة للتطویر ونقص البیئات التمكینیة (سیاسة وجھاز تنظیمي ومؤسساتي) وأسعار طاقة مدعومة 
 لك حول الفوائد. تقتصر قلّة من ھذه القیود على الدول النامیة. وعیوب السوق ونقص الوعي لدى المستھ

یركز ھذا الفصل على مجموعة متنوعة من الدول فیما یتعلق بالعائقین األولین حیث لعبت المؤسسات المالیة المحلیة 
الطاقة. بإمكان دول (المصارف التجاریة باألساس) والمرافق (مزّودي الطاقة) دوًرا كبیًرا في زیادة استثمارات كفاءة 

 الشرق األوسط وشمال أفریقیا االستفادة من ھذه التجربة عندما یطلقون برامجھم الخاصة على نطاق واسع. 

التمویل العام من خالل مخصصات المیزانیة أو –ھناك مجموعة كبیرة من اآللیات الممكن اللجوء إلیھا لتمویل كفاءة الطاقة 
سوم المستھلك لمحفزات مالیة مثل اإلعفاءات الضریبیة والخصومات والمساعدات المالیة تمویل مكرس لكفاءة الطاقة أو ر

لالستثمار وقروض میسرة، خطوط ائتمان وتخفیف الخسارة األولى والمجازفة وتسھیالت للضمانات والتمویل التجاري من 
 ). 2أسواق رأس المال وتمویل المستھلك (انظر الفصل 

ة من الخیارات بمتطلبات خاصة لفئات مختلفة من الزبائن والذین ربما لدیھم محفزات مختلفة ممكن أن تفي تشكیلة كبیر
لتطبیق كفاءة الطاقة. على سبیل المثال، یكون كبار المستھلكین الصناعیین على درایة بفرص كفاءة الطاقة ویدفعون أسعار 

قة أو تمویل مشاریع من خالل المؤسسات المالیة أعلى للطاقة وقد یكون باستطاعتھم توفیر تمویل مباشر لكفاءة الطا
التجاریة. وعلى النقیض من ذلك، قد ال تحصل الصناعات الصغیرة أو المتوسطة على دخل كاٍف وتدفق مالي حر لتمویل 
مشاریع كفاءة الطاقة تجاریًا وقد تحتاج إلى تمویل إضافي من جھات أخرى. یتنّوع الزبائن في قطاع الخدمات من 

لكین الخاصین الذین یملكون ویشغلون مباني تجاریة ومستشفیات إلى مرافق ذات ملكیة عامة كالمدارس المستھ
والمستشفیات وأنظمة إضاءة الشوارع وضخ المیاه. وبینما قد یحتاج المستھلك الخاص تمویالً مشابھًا للتمویل الذي تحتاجھ 

لعام بشكل كامل على مخصصات الموازنة لالستثمار في كفاءة الصناعات الصغیرة والمتوسطة، یعتمد الزبائن في القطاع ا
الطاقة. یبحث عمالء قطاع السكن عن التمویل الخاص والعام حسب مستوى االستھالك وأسعار الطاقة وتكلفة التمویل 

 واالستثمارات الالزمة.

یث أن أغلبھم ملك الدولة وعادةً ما تتمتع المرافق في الشرق األوسط وشمال أفریقیا بقدرة جیدة على دعم كفاءة الطاقة ح
یكونون المزّودین الوحیدین للطاقة للمستخدمین النھائیین. إنھم مسؤولون عن التخطیط للحصول على مصادر لتلبیة طلب 
العمیل للطاقة لتلبیة طلب الطاقة بشكل كفؤ وفّعال من ناحیة التكلفة في األسواق التي تدعم أسعار الطاقة. في دول الشرق 

وسط وشمال افریقیا التي تستورد مصادر الطاقة، یكون لدى المرافق المصلحة الكبرى لكبح الطلب على الطاقة من اجل األ
خفض استیراد الوقود باھظ الثمن وتحسین أمن الطاقة وخفض الدعم. أما في دول الشرق األوسط وشمال أفریقیا الغنیة 

جي المرافق حافز لخفض الطلب على الطاقة لتحریر المصادر للحصول بالمصادر والداعمة ألسعار الطاقة، یكون لدى منت
على صادرات أكثر ربحیة. كما تعرف المرافق أنماط طلب الطاقة بین عمالئھا الذین تخدمھم. وبإمكانھم أیًضا استھداف 

 تحسینات كفاءة الطاقة في إنتاج الطاقة نفسھا، وھو مصدر ھام لتوفیر الطاقة.

فیر الخبرة التقنیة والوصول إلى موارد بشریة مدربة لتخطیط برامج كفاءة الطاقة وتطبیقھا وتوفیر رقابة بإمكان المرافق تو
أفضل على األسواق والقدرة على تعزیز سیاسات كفاءة الطاقة واستخدام إیراداتھا للقیام باستثمارات كفاءة الطاقة. على 

ملیار دوالر  12، أنفقت المرافق حوالي 2011ة استخدام الطاقة: في الصعید العالمي، كان للمرافق أھمیتھا في تحسین كفاء
 ).2013على مبادرات توفیر الطاقة (وكالة الطاقة الدولیة أ

 المؤسسات المالیة التجاریة
ملیار دوالر في عام  360-310) أن االستثمار في أسواق كفاءة الطاقة حول العالم كان 2014تقدر وكالة الطاقة الدولیة (ب

یتم تطویر آلیات ومنتجات تمویل جدیدة لتلبیة طلب أسواق الطاقة المختلفة، وبشكل متزاید مع مشاركة 2012.13
المؤسسات المالیة المحلیة (خاصةً البنوك التجاریة)، التي كانت بالعادة تتجنب مجازفة تمویل كفاءة الطاقة. ووفقًا لتقاریر 

ى المبالغ الكبیرة من األموال العامة المتاحة لكفاءة الطاقة. تتمتع بنوك االستثمار وكالة الطاقة الدولیة، قد یعود ذلك جزئیًا إل
صدیقة البیئة الممّولة بأموال عامة بقدرة أكبر على االستفادة من األموال التجاریة من المصادر المحلیة والعالمیة. وتشیر 

وك االستثمارات صدیقة البیئة] التي أنشأت في المملكة وكالة الطاقة الدولیة إلى أن "كفاءة الطاقة قطاع مستھدف في /[بن
 14المتحدة ومالیزیا وجنوب افریقیا وأسترالیا والیابان واإلمارات العربیة المتحدة والوالیات المتحدة".

سعار لكن یعتبر الكثیر تمویل كفاءة الطاقة مجازفة بسبب إطارات العمل الخاصة بالسیاسة واألطر التنظیمیة غیر الثابتة وأ
الطاقة المدعومة وارتفاع تكلفة اإلجراءات وتكلفة الرقابة والتحقق وغیاب تدفق مالي خاص بالمشاریع، مما یعیق نماذج 
تمویل مشاریع كفاءة الطاقة ویحرك البنوك التجاریة نحو االعتماد األكبر على التمویل التقلیدي بالضمانات. كما یعیق 
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توریق القروض، وھو من الممارسات االعتیادیة للبنوك التجاریة لجمع أموال إضافیة  الحجم الصغیر لمشاریع كفاءة الطاقة
 وتقلیل من المجازفات في أسواق رأس المال. 

). یتراوح 2014في العادة، یكون لمشاریع كفاءة الطاقة قروض تمویل ذاتي أو قروض تجاریة (الوكالة الدولیة للطاقة أ
العمیل إلى برامج القروض العامة التي تستخدم عوائد الضرائب وغیرھا من األموال إما  التمویل ما بین مشاریع ممّولة من

لتوفیر تمویل مباشر لمشاریع أو لتمویل الخصومات والمحفّزات. تشمل القروض تشكیلة من نماذج التمویل، منھا قروض 
یر المعّدات أو رھنھا. العائق األساسي وتأج on-billالعمیل المباشرة وتمویل شركة خدمات الطاقة وتمویل مرفق بطریقة

أمام تمویل بنك تجاري لمشاریع كفاءة الطاقة ھو حجمھا خاصةً في القطاع الصناعي والتجاري صغیر أو متوسط الحجم 
وفي القطاع السكني، مما یؤدي إلى ارتفاع تكالیف الجھد والمتابعة األساسیین لمشروع. لعبت بنوك التنمیة في الدول النامیة 
دوًرا ھاًما في تمویل كفاءة الطاقة: على سبیل المثال في سریالنكا وبنغالدش، حیث لعبت تنمیة القطاع العام الدور األساسي 
في تطویر منتجات مالیة الستثمار كفاءة الطاقة، عادة ما تكون مدعومة بأموال من بنوك التنمیة متعددة األطراف التي 

والصنادیق المتجددة وخطوط االئتمان وبشكل مختلف نوعاً ما تمویل شركة  قدمت ضمانات قروض ذات مجازفة جزئیة
  15خدمات الطاقة.

  برامج كفالة القروض ذات المجازفة الجزئیة.

بدعم من بنوك التنمیة ذات األطراف المتعددة، بإمكان ھذه البرامج إنشاء سوق لتمویل كفاءة الطاقة من خالل تخفیف بعض 
مالیة المحلیة. وعلى الرغم من ذلك، وجد البنك الدولي أن برامج كفالة القروض یصلح استخدامھا المجازفات للمؤسسات ال

). ال تعفو برامج 2008فقط في البلدان التي لدیھا نظام مصرفي فّعال وسیولة في األسواق المالیة المحلیة (تایلور وآخرون 
ألساسي ومتطلبات أمن القرض. یوجد برنامجین لكفالة كفالة القروض العمالء من تسدید قرض البنك العادي والجھد ا

)/ برنامج التمویل المشترك لكفاءة الطاقة في ھنغاریا، GEFقرض كفاءة الطاقة ناجحین وھما مرفق البیئة العالمیة (
). أطلق البرنامج 3.1في الصین، وكالھما قائمان منذ عدة سنوات (صندوق  ESCOوبرنامج ضمان القرض الجزئي 

وعمل على تحفیز اإلقراض لكفاءة الطاقة من خالل البنوك التجاریة الھنغاریة. أما البرنامج  1997اري في عام الھنغ
، فقد دعم بنجاح مشروعات االستثمار في كفاءة البیئة لشركات خدمات الطاقة. بالرغم من 2003الصیني، الذي أطلق عام 

 مع المؤسسات المالیة المحلیة وتم دعمھما ببرامج بناء القدرات.اختالف أھداف البرنامجین، فقد عمال كالھما عن كثب 

  الصنادیق المتجّددة.

إن إنشاء صنادیق متجددة بشروط میسرة كنسب فائدة منخفضة أو مخففة وفترات قروض أطول لتمویل كفاءة الطاقة، كان 
شاء الصنادیق المتجددة مع المؤسسات المالیة لھ دور فّعال كذلك في الدول التي لدیھا أنظمة مصرفیة فّعالة. من الممكن إن

)، أو یتم تطویرھا ككیان 3.1انظر صندوق  -IREDAالمحلیة مثل البرنامج مع (وكالة تنمیة الطاقة المتجددة في الھند 
على قانوني منفصل لدیھ بنیة إداریة شفافة. یعتبر صندوق كفاءة الطاقة الروماني وصندوق كفاءة الطاقة البلغاري مثالین 

 ذلك. تعتبر الصنادیق المستقلة خیار جید في الدول التي لدیھا أنظمة مصرفیة محلیة ضعیفة.

كما تستخدم بنوك التنمیة عادة لتحضیر وتقدیم تمویل قروض خاصة لمشروعات كفاءة الطاقة. تكون بنوك التنمیة عادة 
یة لكفاءة الطاقة، ومن ثم بإمكان البنوك التجاریة مكلفة بترویج مشروعات للمصلحة الوطنیة وبإمكانھا تطویر منتجات مال

 تكرارھا على نطاق أوسع. 

 

  خطوط االئتمان.

من الممكن أن تستھدف ھذه الخطوط المشروعات الصناعیة، كما في برنامج خط االئتمان المدعوم من البنك الدولي لكفاءة 
القتراض للشركات الصغیرة والمتوسطة وكفاءة الطاقة الطاقة الصناعیة والتولید المشترك للطاقة في تونس، ومشروعات ا

في الدول التي یوجد فیھا مؤسسات متطورة بشكل جید، من الممكن كذلك استھداف خطوط 16التي طورتھا البنوك الھندیة.
 االئتمان لبناء كفاءة الطاقة كما ھو الحال في برنامج المباني السكنیة في لیتوانیا. 

ادیق القروض لكفاءة الطاقة وصنادیق ضمانات القروض اآلنفة الذكر، فإنھا لم تؤد دائًما إلى بینما نجحت العدید من صن
إنشاء آلیة مستدامة إلقراض ممتد للبنك التجاري. إن المیّزة الوحیدة لخطوط االئتمان ھو استخدامھم آللیة تسلیم سابقة 

 ). 2014اركار وآخرون الوجود: إطار عمل اإلقراض الخاص بالمؤسسة المالیة المشاركة (س

لذا من الضروري تطویر آلیات تسلیم بمحاذاة أسواق ومؤسسات المال المحلیة واألھداف التجاریة للمؤسسات المالیة 
على سبیل المثال،  –المحلیة. قام البنك الدولي بدمج ھذه الدروس بدعمھ لتمویل كفاءة الطاقة، كما تعاون مع وسطاء مالیین 

الھندي وبرامج اإلقراض المخطط لھا في الصین والبرازیل. كما تقوم أیًضا مؤسسة  SMEفي بنك في برامج اإلقراض 
التمویل الدولیة بتصمیم برامج مع المؤسسات المالیة المحلیة واستراتیجیات إقراض لتشجیع البنوك على إنشاء محفظات 

التي تتمتع بتمویل میسر أو خطوط ائتمان أو جدیدة لإلقراض لصالح كفاءة الطاقة. تحصل المؤسسات المالیة المحلیة 
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 الشرق األوسط وشمال أفریقیا تنفیذ آلیات كفاءة الطاقة:

على سبیل المثال، خط االئتمان —مجموعات تخفیف المجازفات على مكافآت لقاء تحقیق أھداف إقراض كفاءة الطاقة
شروع المقدم من البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمیة لبلغاریا. تُعد المساعدة التقنیة في تقنیات إدارة المخاطر وتقییم الم

 والجھد األساسي المالي جزًءا ال یتجزأ من وسطاء الدعم المالي.

 1980تتضمن الصنادیق المخصصة لكفاءة الطاقة الناجحة األخرى الصندوق الكوري للحفاظ على الطاقة والذي أسس عام 
 1992لندا عام الذي أسس في تای ENCONفي كوریا لتعزیز كفاءة الطاقة من خالل قروض ذات فائدة منخفضة وصندوق 

. یوجد العدید من صنادیق 2007ووضع ضریبة على منتجات البترول، وصندوق حفظ الطاقة الذي أسس في سریالنكا عام 
 ).2013(وانج وآخرون،  2010حفظ طاقة الدولة في الھند، بدًءا بصندوق في والیة كیراال في عام 

ف بشكل واسع وتعتمد على الظروف الوطنیة والقطاعیة. قام برنامج أما أسباب تمویل البنوك التجاریة لكفاءة الطاقة، فتختل
مؤسسة مالیة عامة وخاصة في أوروبا والھند والیابان وجنوب أفریقیا والوالیات  16) بمسح UNEPاألمم المتحدة للبیئة (

افةً إلى السیاسات المتحدة األمریكیة وعدد من بنوك التنمیة متعددة األطراف، في محاولة لفھم نھجھم ومحفّزھم إض
). واكتشفوا أن البنوك العامة عادةً ما تّوفر قروض ذات 2009والقوانین التي أثرت على قراراتھم (ھامیلتون وآخرون 

فائدة منخفضة لكفاءة الطاقة بأموالھم الخاصة أو من خالل الحصول على أموال من بنوك التنمیة متعددة األطراف، وتقدم 
ئن لتحّمل الجھد األساسي لمشروعات كفاءة الطاقة وتطویر خیارات تخفیف المخاطرة مثل ضمانات المساعدة التقنیة للزبا

 مخاطر جزئیة ودعم جھود الحكومة والمساھمة في آلیات ابتكاریة مثل تمویل الكربون.

نامیةنخدم الطاقة و ترى البنوك التجاریة، التي تھتم بتوفیر خدمات مالیة وتجاریة أن تمویل كفاءة الطاقة أصبح سوقًا 
النظیفة والسیاسات البیئیة، لكن قد ال یكون لدیھم تكلیف داخلي إلنشاء محفظات إقراض لكفاءة الطاقة. على سبیل المثال، 

 Yes) في جنوب أفریقیا ویس بانك(Nedbank) أنھ فیما یتواجد بنك نیدبانك (UNEPالحظ برنامج األمم المتحدة للبیئة (
Bankن في بلدان بإمكانھما االستفادة أكثر من كفاءة الطاقة، إال أنھما محددان بالمنتجات المصرفیة ) في الھند یعمال

) إجراء تسھیلي لإلقراض Yes Bankالتجاریة ویقدمون التمویل فقط للزبائن األكثر استحقاقًا للقرض. طّور یس بانك (
مثل تمویل شركة خدمات الطاقة، لكن لم یلَق اإلجراء لصالح كفاءة الطاقة لألنشطة غیر المسجلة في المیزانیة العمومیة 

إقباالً نظًراً ألن سوق شركات خدمات الطاقة لم تكن منتشرة في الھند. ومن المؤسسات المالیة الخاصة األكثر ابتكاًرا التي 
ا في كل دولة. كابیتال، تمّول كفاءة الطاقة في المكسیك والصین مستخدمةً نھًجا مختلفً  EPSأجري علیھا مسح، شركة 

 ).3.1(صندوق 

 . أمثلة عالمیة للتمویل التجاري لكفاءة الطاقة3.1المربع 

: تم إنشاءه من قبل مؤسسة التمویل الدولیة ومرفق البیئة )HEECPبرنامج التمویل المشترك لكفاءة الطاقة في ھنغاریا (
استثمارات كفاءة الطاقة. شمل البرنامج، الذي  كآلیة تجاریة مستدامة لتمویل 1997العالمیة ومؤسسات مالیة محلیة عام 

، آلیة كفالة مجازفة جزئیة ومساعدة تقنیة للمؤسسات المالیة الھنغاریة ومطوري المشروعات. وقد 2005استمر حتى عام 
یمھا دخلت آلیات الكفالة للمشروعات المنفردة من خالل الملف حیّز التنفیذ. قامت المؤسسات المالیة بإجراء صفقات وتنظ

وأداء الجھد األساسي وتحلیل االئتمان، بینما قامت مؤسسة التمویل الدولیة بتوفیر كفالة المخاطر الجزئیة. ومن المقترضین 
المفضلین نذكر شركات خدمات الطاقة وشركات التأجیر ومزّودي الخدمات الذین بإمكانھم جمع مشروعات منفردة لكفاءة 

 ة خدمات الطاقة على تخفیف مخاطر األداء.الطاقة. ساعدت كفاالت األداء لشرك

تكّون برنامج التمویل المشترك لكفاءة الطاقة في ھنغاریا من ثالث مراحل. في المرحلة األولى، اشتركت مؤسستان مالیتان 
مؤسسات مالیة محلیة  6ملیون دوالر من تمویل مرفق البیئة العالمیة. في المرحلة الثانیة، شاركت  5وحصلتا على 

ملیون  0,7ملیون دوالر من مؤسسة التمویل الدولیة فیما ساھم مرفق البیئة العالمیة بمبلغ إضافي قیمتھ  12لوا على وحص
 دوالراً خصص للمساعدة التقنیة. ّوفرت المرحلة الثالثة كفاالت قروض. 

 55وض التي تبلغ قیمتھا ملیون دوالًر من محفظة القر 93مشروع كفاءة الطاقة بقیمة  331، تم دعم 2006بحلول نھایة 
ملیون دوالر. لم یُطلب  17ملیون دوالر والتي دعمھا برنامج التمویل المشترك لكفاءة الطاقة في ھنغاریا بضمانات بقیمة 

أي كفاالت. تم الحقًا توسیع المرفق بمزید من عروض الخدمات والمؤسسات المالیة. عرض البرنامج تكالیف صفقات 
ة تمویل كفاءة الطاقة. ولتحقیق النجاح لمثل ھذا البرنامج، ھناك أمور أساسیة مثل أسواق مالیة مّخفضة وساعد على توسع

متطورة وأنظمة مصرفیة وسیولة كافیة ونسب فائدة ممتازة والتنافس بین المؤسسات المالیة المحلیة. استغرق تطویر 
 ).2013البرنامج ستة أشھر ثم عامین لبدء استخدام المنتجات (وانج وآخرون 

لمساعدة شركات  2003بدأ ھذا البرنامج في عام  في الصین: ESCOبرنامج ضمان القروض لشركة خدمات الطاقة 
خدمات الطاقة في الحصول على تمویل لتطبیق مشروعات كفاءة الطاقة في الصین. كان الھدف من ھذا البرنامج المشترك 

ملیون دوالر، ھو تمكین تمویل شركة خدمات الطاقة ولیس تطویر  26 بین البنك الدولي ومرفق البیئة العالمي والذي قیمتھ
سوق أكبر لتمویل كفاءة الطاقة. یحفّز برنامج ضمان القروض الجزئي المؤسسات المالیة المحلیة على تعزیز تمویل 

ببرنامج  شركات خدمات الطاقة بتوفیر ضمانات األداء. أنفقت أموال مرفق البیئة العالمیة في حساب لصندوق خاص
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 الشرق األوسط وشمال أفریقیا تنفیذ آلیات كفاءة الطاقة:

من استخدام المرفق إلصدار اتفاقیات نھائیة لضمان  I&Gالضمان تدیره وزارة المالیة في الصین. تمكنت شركة الضمان 
 القروض. كما استخدم الصندوق لدفع رسوم اإلدارة ودفعات الحلول. 

مان المتعارف علیھا بما یتفق مع ممارسات الض ESCOبرنامج ضمان القروض لشركة خدمات الطاقة  I&Gشغلت شركة 
% بناًء على المخاطرة التي تقیمھا المؤسسات المالیة المحلیة لتمویل شركة خدمات 90في الصین. قّدم البرنامج ضمانات 

تقییم المشروع وإجراءات التقدیر بموافقة من البنك الدولي/مرفق البیئة  I&G. طّورت شركة الضمان ESCOالطاقة 
لموظفین بدوام كامل التخاذ الحیطة الواجبة وتنفیذ عملیات البرنامج. كما طورت الشركة العالمیة، وعیّنت طاقم من ا

 منھجیات لتقییم االئتمان لتمویل شركات خدمات الطاقة بمساعدة تقنیة من البنك الدولي. 

درھا ضمان قرض شركة خدمات الطاقة بقیمة إجمالیة ق I&G 85، أصدرت شركة 2006سنوات ابتداًء من  3على مدى 
بنك صیني بقیمة  11شركة خدمات الطاقة وحركت قروض تجاریة من  29ملیون دوالر. قّدمت الضمانات لـ  32.1

ملیون دوالر. ساعد البرنامج شركات  57.2ملیون دوالر، كما دعمت إجمالي استثمارات بقیمة  35.6إجمالیة قدرھا 
اري والتطور (لم تحتاج شركات خدمات الطاقة الناضجة إلى خدمات الطاقة األقل خبرة بالوصول إلى قروض التمویل التج

 ).2013برنامج الضمان). كان استخدام شركة ضمان محلیة ضروري لمصداقیة ونجاح البرنامج (وانج وآخرون 

وكالة تنمیة الطاقة المتجددة الھندیة  ) صندوق قرض كفاءة الطاقة:IREDAوكالة تنمیة الطاقة المتجددة الھندیة (
)IREDA ھي مؤسسة غیر مصرفیة تمّول مشروعات كفاءة الطاقة وإمدادات الطاقة الجدیدة والمتجددة. مّدد البنك الدولي (

) و IREDA. أقرضت وكالة الطاقة الھندیة (2001) في IREDAخط اقتراض ومنحة مرفق البیئة العالمیة لوكالة (
IDAق البیئة العالمیة، فدعمت المساعدة التقنیة وبناء القدرات. األموال لمؤسسات مالیة خاصة بنسب تجاریة. أما منحة مرف

ملیون  4ملیون دوالر. كان حجم المشروع النمطي  60مشروع بقیمة  19) على IREDAوافقت وكالة الطاقة الھندیة (
 دوالر للمعّدات الفّعالة. 200.000) كذلك مشروعات صغیرة بقیمة IREDAدوالر ولكن مّولت وكالة (

 10إلى  6%) ومدة تسدید القرض (11.5و 8) تشكیلة من شروط التمویل (نسب فائدة تتراوح ما بین IREDAة (قدمت وكال
% من تكالیف معّدات كفاءة الطاقة. 80% من تكالیف مشروعات شركة خدمات الطاقة و70سنوات)، تغطي حوالي 
ألمنیة االعتیادیة المتعارف علیھا في % عند تقدیم ضمانات مصرفیة إال أن المجموعات ا1.5-1عرضت الوكالة خصم 

المصارف التجاریة في الھند كانت مطلوبة من المقترضین. شملت الشروط دعم تدقیق حسابات الطاقة وتحضیر تقاریر 
 مفصلة عن المشروعات. 

) خبرة ممتازة في تقییم المشروعات، وسجل بارز لمشروعات التمویل بملف قرض كبیر، IREDAقّدمت وكالة (
داقیة في السوق و شبكة كبیرة من العالقات مع الزبائن. من جھة أخرى، تطلب البرنامج إجراءات طویلة ومرونة ومص

مقتضبة في التغییر لالستجابة إلى ااحتیاجات السوق وتكلفة عالیة لرأس المال في األسواق المحلیة وتنافس كبیر مع 
ي تحسن في أسواق رأس المال. كما كان من الصعب تحویل الخط المؤسسات المالیة المحلیة بینما كانت شروط التمویل ف

األولي للمشروع إلى محفظة قروض. أثبت ھذا البرنامج أنھ من الممكن تحقیق مستویات عالیة من االستثمار من خالل 
فاءة مؤسسات مالیة كبیرة ومتخصصة وشبھ حكومیة، ولكن عملیات القروض ھذه یمكن أن تكون عائقًا في سوق تمویل ك

 ).2013الطاقة الذي یكبر (وانج وآخرون 

EPS .عانى البلدین  كابیتال كور في المكسیك والصین: برنامج یھدف إلى دعم تمویل شركات خدمات الطاقة في البلدین
من نقص تمویل تجاري محلي كاٍف لمشروعات كفاءة الطاقة. لم تفھم المؤسسات المالیة المحلیة تدفق أموال مشروعات 

الطاقة واعتبرت مجازفة التمویل عالیة. كما كانت مدة تسدید القرض قصیرة، عادة ثالث سنوات، األمر الذي لم  كفاءة
 یناسب مشروعات كفاءة الطاقة.

كابیتال بتدریب المؤسسات المالیة المحلیة في المكسیك على تقییم المشروعات وساعدھا على فھم نماذج أداء EPSقام بنك 
كابیتال كورب مع بنك التنمیة المكسیكي على تطویر منتجات ضمان للتخفیف من  EPSعمل بنك  شركة خدمات الطاقة.

نموذًجا لتوحید عدًدا من مشروعات كفاءة الطاقة  EPSالمخاطر التي قد تراھا المؤسسات المالیة المحلیة. كما عرض بنك 
كابیتال على  EPSتویات التمویل. حصل بنك في كیان ذو ھدف محدد، وذلك لخفض تكالیف المعامالت التجاریة ورفع مس

منحة تمویل من شركة االستثمار الخاص عبر البحار في الوالیات المتحدة وناسیونال فینانسیرا (المكسیك) لتوفیر الدعم 
 للمؤسسات المالیة المحلیة.

البنوك في الصین لصالح  ملیون دوالر لتلبیة احتیاجات األسھم في 200صنادیق أسھم بقیمة  EPSفي الصین، أنشأ بنك 
)، وقیام الجھات 50:50رأس المال على أساس -مشروعات كفاءة الطاقة. كان التمویل لألسھم التي في المقدمة (القروض

ذات الھدف الخاص بشراء مشروعات كفاءة طاقة من شركات خدمات الطاقة الصینیة. یعمل استخدام المجّمع على رفع 
 ). 2009تكالیف اإلجراءات التجاریة وخفض مخاطر االئتمان (ھامیلتون وآخرون  قیمة االستثمار المطلوب وخفض

 تمویل شركة خدمات الطاقة
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یختلف التمویل من قبل شركات خدمات الطاقة عن اآللیات الثالث المذكورة أعاله ألنھ یتم من خالل مؤسسات تدیر كذلك 
وتطبیق مشروعات لزبائن ویستردون أموالھم من خالل مشروعات كفاءة الطاقة. تقوم شركات خدمات الطاقة بتمویل 

ادخارات مضمونة أو عقد توفیر مشترك (یعرف أیًضا بعقد أداء الطاقة) األمر الذي یوفر عائًدا معقوالً على االستثمار. 
مالء. أضف یحّول مثل ھذا العقد مجازفة تحقیق توفیر الطاقة إلى شركة خدمات الطاقة، وھو أمر محبب إلى الكثیر من الع

إلیھ تمویل جھة ثالثة الذي تحضره شركات خدمات الطاقة، بإمكان ھذه األمور تحفیز الطلب على خدمات كفاءة الطاقة، 
 وقد ثبت أنھا مغریة بشكل خاص للعمالء الكبار في قطاعي الصناعة والتجارة. 

ویل شركة خدمات الطاقة الیوم في حوالي برزت شركة خدمات الطاقة قبل ثالثة عقود في الوالیات المتحدة، ویستخدم تم
). تشیر التقاریر إلى أن 3.1نظام اقتصادي منھم البرازیل والصین والھند وجمھوریة كوریا وجنوب أفریقیا (المربع  50

. لعبت شركات 2013ملیار دوالر في  13سوق شركة خدمات الطاقة في الصین ھي األكبر ووصلت قیمتھا إلى حوالي 
دوًرا رئیسیًاً في برامج كفاءة الطاقة الممّولة من قبل دافعي الضرائب والتي قامت المرافق فیھا باالستعانة  خدمات الطاقة

 الخارجیة بالمرافق. 

كان نجاح شركات خدمات الطاقة أقل في تطویر الدول بسبب البیئات التمكینیة غیر المكتملة وعدم توافر تمویل منخفض 
یف للعقود. إال أنھ حین تسنح الظروف، بإمكان شركات خدمات الطاقة تحّمل مشروعات التكلفة بشكل كاٍف وتعزیز ضع

 -نیابةً عن الزبائن والمرافق أو وكاالت كفاءة الطاقة الحكومیة، وتوفر الخدمات التي من شأنھا تغییر أسواق كفاءة الطاقة
 بما في ذلك تمویل المشروع الستكمال األموال العامة المحدودة.

 لمنفعة لكفاءة الطاقةتوزیع ا
احتلت المرافق الكھربائیة المقدمة في تطبیق كفاءة الطاقة في عدد من الدول.تعمل ھذه المرافق العامة على توفیر نقاط 

أفریقیا خالل تطبیقھم لكفاءة الطاقة. وبینما قد تختلف التقنیات والبرامج 17مرجعیة مفیدة لدول الشرق األوسط وشمال 
ل من ھذه القطاعات في دول الشرق األوسط وشمال أفریقیا، لدى آلیات تمویل ومناھج تطبیق برامجھم األكثر تطبیقًا لك

 بعض األفكار المشتركة، مما یمكنھم من إدخال خبرات مرافق دول أخرى إلى بالدھم. 

طاقة للعمیل وأھداف إن قواعد العمیل التي تستھدفھا المرافق تعتمد على عوامل تشمل التنظیمات المحلیة وأنواع طلب ال
 المرفق في تقلیل الطلب للكھرباء أو تحویلھ وبرامج تحفیزیة والتمویل ومحفزات العمیل إلدارة طلبھم للكھرباء.

ستستفید جمیع القطاعات بالطبع من نطاق أوسع من كفاءة الطاقة، إال أن النقاشات مع أصحاب المصلحة حددت قطاعات 
والتي تشمل المرافق التجاریة –ئیسي على المدى القصیر. تعتبر الصناعة والخدمات الصناعة والخدمات والسكن كھدف ر

مالئمة جیًدا لتحقیق المرفق لكفاءة الطاقة إذ أن عمالء —والمباني العامة والخدمات مثل التزوید بالمیاه وإضاءة الشوارع
م مدرب ومنظم مستعد لتنفیذ برامج كفاءة قطاعي الصناعة والتجارة عادةً ما یدفعون تسعیرات أعلى كما أن لدیھم طاق

طاقة. إن اإلدخال التدریجي لتقنیة "العّداد الذكي"، التي تحّسن من عملیة جمع البیانات والتحكم في طلب العمیل ، یجعل من 
 المرافق شریًكااً جیًدا لتحقیق كفاءة الطاقة في األسواق.

لطاقة لالتساق إلى المتطلبات التنظیمیة. تشیر دراسة لوكالة الطاقة یتم تحفیز مرافق الكھرباء بشكل عام لتطبیق كفاءة ا
الدولیة، نقالً عن مشروع المساعدة التنظیمیة إلى أن العدید من الوكاالت التنظیمیة في دول منظمة التنمیة والتعاون 

وھذا محفز أساسي للمرافق االقتصادي تطلب من المرافق تطبیق التزامات كفاءة الطاقة أو معاییر كفاءة مورد الطاقة، 
 ). 2012لتنفیذ إجراءات كفاءة الطاقة (كروسلي وآخرون 

حققت برامج كفاءة الطاقة الممولة من دافعي الضرائب نجاًحا في تنظیم أسواق الكھرباء حیث سمحت للمنظمین بتكلیف 
عادة ھیكلة قطاع الصناعة، في العدید من المرافق لتبني برامج كفاءة الطاقة على أساس استرداد التكلفة. أدى رفع القیود وإ

الدول األعضاء في منظمة التنمیة والتعاون االقتصادي، إلى تغییر السوق ولم یعد للمرافق ذات المحفّز لتبني كفاءة الطاقة. 
ات لم تعد شركات التوزیع تملك محطات تولید ولم تعد تجني األرباح نفسھا في االستثمار المخفّض أو المتأخر في قدر

 التولید الجدیدة. 

وإلنعاش السوق فیما یتعلق بـ كفاءة الطاقة في المرافق وتحفیزھا، قامت األجھزة التنظیمیة بتقدیم رسوم فوائد النظام، كما 
)، والمجّمعة من جمیع دافعي الضرائب لتمویل برامج كفاءة الطاقة. تختلف 3.1في البرازیل والوالیات المتحدة (مربع 

نظام في الوالیات المتحدة من والیة إلى أخرى وتكون بشكل عام عبارة عن مبلغ ثابت یضاف إلى كل كیلو رسوم فوائد ال
یكون الجھاز التنظیمي أو وكالة الوالیة بمثابة المسؤول عن األموال المخصصة 18واط/الساعة یفرض على العمالء.

 دمات الطاقة، من أجل تبني برامج كفاءة الطاقة. للمرافق أو غیرھا من الوكاالت العامة والخاصة، بما فیھا شركات خ

إن القوانین وتطبیقھا بدقة من األسباب الرئیسیة التي دفعت المرافق إلى تطبیق برامج كفاءة الطاقة، بالرغم من وجود بعض 
لنامیة حیث المرافق المحبطات للقیام بذلك. یعتبر ھذا النھج التنظیمي لتمویل برامج كفاءة الطاقة وتطبیقھا مناسبًا للدول ا

 منظمة ومتكاملة رأسیًا وتوجد في القطاع العام بشكل كبیر.
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في حال انعدام القوانین، تتبع كثیر من المرافق في الدول النامیة ذات القدرة الفائضة على التولید إجراءات كفاءة الطاقة 
 لخفض تكالیف اإلمداد.كخدمة إلى عمالئھم ولكسب مزایا تنافسیة في أسواق الكھرباء المفتوحة أو 

أما المرافق الكھربائیة في الدول ذات مصادر مقیدة للطاقة وأسعار كھرباء مدعومة (ومنھا بعض دول الشرق األوسط 
وشمال أفریقیا)، فلدیھا حافز مساعدة المستھلكین لخفض استخدام الطاقة ألن ذلك یساعدھم على وقف الدعم واستخدام 

قاعدة الزبائن و/أو خفض استیراد موارد الطاقة. وحتى المرافق في دول الشرق األوسط وشمال الكھرباء المتوافرة لتوسیع 
 أفریقیا الغنیة بالموارد لدیھا حافز لتقلیل طلب العمالء نظًرا لدعم األسعار واحتمالیة تصدیر موارد الطاقة. 

من قبل المرافق في ست دول، ملخص في جدول یلخص الجزء المتبقي من ھذا الفصل النھج البرامجي لكفاءة الطاقة المتبع 
)، مما یعمل على إلقاء الضوء على التجارب األكثر أھمیة 3(وملخص سریع ألنظمة اقتصادیة أخرى في الملحق  3.1

 19بالنسبة لدول الشرق األوسط وشمال أفریقیا.

 كالیفورنیا، الوالیات المتحدة

 كفاءة الطاقة في المرافق العامة. 

والیة، مطلوب من المرافق  25المتحدة، مطلوب من معظم المرافق المنظمة تطبیق كفاءة الطاقة. في في الوالیات 
االنصیاع إلى معاییر كفاءة مورد الطاقة والتي تضع أھدافًا خاصة طویلة األمد لتوفیر الطاقة كجزء من خطة أقل تكلفة 

ملیار  7.2إلى  2008ملیار دوالر في  4كفاءة الطاقة من لإلیفاء بمتطلب الكھرباء. ارتفعت قیمة استثمارات المرافق في 
تیرا واط/الساعة  232. ینبغي أن ینتج عن اإللتزام بأھداف كفاءة مورد الطاقة توفیر كھرباء بأكثر من 2012دوالر في 
 ).3.3. على الرغم من ذلك، فإن االلتزام المقرر لیس الحافز الوحید (مربع 2020بحلول عام 

 تسخیر قوة المرافق لتحقیق كفاءة الطاقة في الوالیات المتحدة. 3.3المربع 

كانت المرافق في الوالیات المتحدة، بفضل التنظیم وممارسات إدارة النظام الجیدة، من بین الرّواد في تحقیق كفاءة الطاقة. 
دوالر على كفاءة الطاقة  ملیار 4.4% من اإلنفاق بقیمة 93، ساھمت المرافق في الوالیات المتحدة بنسبة 2009في عام 

). حتى الوالیات التي لدیھا وكاالت عامة بارعة تعتمد على قدرة 2010على مستوى الوطن (فریمان وآخرون 
 المرافقومعرفتھا للمساعدة على تحقیق أھداف كفاءة الطاقة. 

یعتمد —مج كفاءة الطاقةوھي رسوم تفرض على العمالء لتمویل برا—الوالیات األمریكیة التي تفرض نظام رسوم فائدة
كذلك على المرافق من أجل تنفیذ برامج كفاءة الطاقة، بالرغم من أنھ من الممكن استخدام األموال كذلك من قبل الوكاالت 

 العامة لتحقیق كفاءة الطاقة. 

أھداف بسیطة  تشیر الوالیات األمریكیة التي تبنت معاییر كفاءة مورد الطاقة إلى نقطة ھامة أال وھي أنھ ینبغي وضع
لكفاءة الطاقة في البدایة وذلك للسماح للمرافق وغیرھا من مقدمي الخدمات بكسب الخبرة في التعرف على البرامج 
وإدارتھا. قد تضطر المرافق التي ال تحقق األھداف المعیّنةإلى دفع مبالغ إلى صندوق الوالیة للطاقة. أما فعالیة التكلفة 

فمثالً، البرامج المصّممة لخفض ذروة الطلب قد تكلف أكثر من برنامج واحد —أھدافھا للبرامج، فقد تختلف على حسب
لتوفیر الطاقة، ولكن خفض ذروة الطلب قد یساعد المرفق على تفادي أو تأجیل إضافة قدرة تولید جدیدة، األمر الذي لھ 

 قیمة أعلى من البرامج التي تخفض فقط التكالیف التشغیلیة لتزوید الكھرباء.

 2014المصدر: ألین ورایلي 

)، من المرافق تلبیة المتطلب الجدید من خالل كفاءة CPUCیطلب القانون في كالیفورنیا، بتعزیز من لجنة المرافق العامة (
الطاقة وبرامج االستجابة للمتطلبات والطاقة المتجددة قبل القیام بتركیب محطات طاقة جدیدة أو شراء الطاقة. قامت اللجنة 

یر خطط استراتیجیة وخرائط طرق لتلبیة أھداف كفاءة الطاقة وتغییر ھیئة السوق. تعمل اللجنة على تعزیز خمس بتطو
أدوات سیاسة أساسیة لتحقیق أھداف كفاءة الطاقة: حوافز العمیل مثل الخصم والرموز والمعاییر للمباني واألجھزة والتعلیم 

المالء ودعم البحث والتطویر في التقنیات الحدیثة. تضع اللجنة دوریًا أھدافًا وبرامج التوعیة وتقدیم المساعدة التقنیة إلى 
جیجا واط/الساعة بحلول  23000، سعت لتحقیق توفیر تراكمي للطاقة الكھربائیة بمقدار 2004في عام —لكفاءة الطاقة

 ج كفاءة الطاقة. میجا واط من برام 4900وخفض الطلب على الذروة التراكمیة للكھرباء بمقدار  2013عام 

 

 تمویل البرنامج 

دوالًرا/كیلو واط/الساعة على فواتیر العمالء، 0.003قامت المرافق بتمویل تنفیذ برامج كفاءة الطاقة من خالل رسوم بقیمة 
% من فاتورة العمیل. تلبي رسوم العمیل حوالي ربع تكلفة المرافق لتنفیذ برامج كفاءة الطاقة 3وكحد أقصى تصل إلى 

قبولة، ویقوم المرفق بتمویل الجزء المتبقي وإنعاشھ من خالل مراجعات دوریة لتسعیرات العمیل كما وافق علیھا الم
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-2010ملیار دوالر للمرافق التي یملكھا مستثمر للفترة بین عامي  3.1المنظم. وصلت میزانیة تنفیذ كفاءة الطاقة إلى 
 ییم والقیاس والتأكد من توفیر الطاقة. % من المیزانیة للتق4، مع تخصیص حوالي نسبة 2012

 نتائج البرنامج 

جیجا واط/الساعة أو  7,063توفیر طاقة قّدر بنحو  2011و 2010حققت برامج المرافق التي یملكھا مستثمر في عامي 
كما  2.02میجا واط. كانت نسبة فائدة التكلفة لھذه البرامج  1,069% من البیع بالتجزئة وذروة طلب مخفضة بحوالي 1.8

%). 34%) ثم القطاع السكني (55حددھا فحص تكلفة المصدر اإلجمالیة. وصل التوفیر ذروتھ في القطاع التجاري (
% من إجمالي التوفیر. ما بین االستخدامات النھائیة، 38حققت البرامج التي من شأنھا تعزیز الرموز والمعاییر حوالي 

) HVACالتوفیر یتبعھا التحسینات في التسخین والتھویة وتكییف الھواء ( % من59حققت اإلضاءة عالیة الكفاءة حوالي 
% من الكھرباء في 25%. أما المرافق ذات الملكیة العامة، التي تزّود حوالي 10% وتحسینات العملیة بنسبة 13بنسبة 

% من مبیعات 0.74، مما وصل إلى 2012میجا واط/الساعة لعام  402,416الوالیة، فقد حققت توفیر الكھرباء بـ 
جیجا واط/الساعة من توفیر الطاقة الكھربائیة  21,800ھو  2024-2015التجزئة. والھدف المعّدل للفترة بین عامي 

میجا واط من تخفیض ذروة الطلب التراكمیة. لتحقیق ھذه األھداف، طورت المرافق برامج كفاءة  4000التراكمیة و 
 لكل قطاع من العمالء. الطاقة وبرامج لتوعیة العمیل استھدفت

تقدم كالیفورنیا آلیة تحفیزیة "توفیر مشترك" للمرافق التي یملكھا مستثمر. تعمل آلیة محفز المجازفة/االستعادة على مكافأة 
% على األقل من 85-80أو معاقبة المرافق لنجاحھا أو فشلھا بتحقیق أھداف كفاءة الطاقة. تكافئ المرافق التي تحقق نسبة 

% أو أقل، یفرض علیھم عقابًا. دخلت حوافز توفیر الطاقة حیز التنفیذ في 65للجنة بحوافز. أما الذین یحققون نسبة أھداف ا
 ، حیث ربطت الحوافز بكمیة الطاقة المّوفرة ولیس بأھداف مئویة.2012عام 

 نیوساوث ویلز، استرالیا

 كفاءة الطاقة المحققة في المرافق 

الث والیات أسترالیة قامت بتطبیق برامج التزامات كفاءة الطاقة. قدمت الوالیة شھادة الحد نیوساوث ویلز ھي واحدة من ث
من االحتباس الحراري لتحقیق أھداف خفض انبعاثات الكربون من خالل عدة خطوات منھا إدارة جانب الطلب وإجراءات 

إلى مخطط  2009تحّول ھذا البرنامج في عام  كفاءة الطاقة، وبذلك تكون قد أنشأت أول شھادة كفاءة الطاقة مخطط تجارة.
توفیر الطاقة، وھو خطة شھادة متداولة لكفاءة الطاقة قائمة بذاتھا. یعمل البرنامج على إجبار مراكز التولید وتّجار التجزئة 

قیق توفیر ). ویھدف إلى تحESCوتّجار الجملة على تحقیق أھداف محددة من خالل تسلیم ما یعادل شھادات توفیر الطاقة (
. تستھدف خطة عمل كفاءة الطاقة لنیوساوث ویلز لعام 2020-2014% من المبیعات السنویة للفترة بین عامي 4بنسبة 
، وتعزز تقدیم خدمات كفاءة الطاقة في أسواق مفتوحة 2020جیجا واط/الساعة بحلول عام  16,000توفیر سنوي بـ  2013

موجودة. توافق األجھزة التنظیمیة على برامج كفاءة الطاقة المؤھلة وفقًا وتنافسیة للمستخدمین من خالل مرافقھم ال
 للمخططات، وتسّوق المرافق البرنامج بحیویة لزیادة وعي العمالء وتثقیفھم.

 تمویل البرنامج 

ة استخدام جزء قد تنقل الكیانات المسؤولة تكالیف تنفیذ برامج كفاءة الطاقة إلى العمالء. بإمكان الجھات المسھّلة والمؤھل
من مبالغ مبیعات شھادات توفیر الطاقة لتمویل تكالیف البرنامج، بینما تغطي رسوم التسجیل لشھادة توفیر الطاقة تكالیف 
إدارة البرنامج. یتم تسویق شھادات توفیر الطاقة من خالل عقود البقعة والعقود التمریریة وعقود الخیارات. بشكل عام، یتم 

 دوالًرا استرالیًا لكل میجا واط/الساعة من توفیر الكھرباء. 32.00-14.00راوح ما بین تسویقھم بأسعار تت

 نتائج البرنامج. 

جیجا  2,826، محققة توفیر مقدر بنحو 2013إلى یونیو عام  2009شھادة توفیر طاقة من یولیو عام  8,826,129أنشأت 
-2014جیجا واط/الساعة خالل الفترة بین عامي  5,501واط/الساعة ومن المتوقع أن یحقق المخطط توفیر طاقة بنحو 

، تراوحت تكلفة 2012. یتم إنتاج أغلب شھادات توفیر الطاقة من مشروعات اإلضاءة ذات كفاءة الطاقة. في عام 2023
 25.36دوالر أسترالي، بینما كان سعر الشھادة المتداول  21.70دوالر أسترالي إلى  14.84إنتاج شھادة توفیر الطاقة من 

دوالر أسترالي. تحّملت المرافق التي حصلت على شھادات توفیر الطاقة باالتساق مع أھداف البرنامج متوسط سعر قدره 
. أوضح تحلیل التكلفة اإلجمالیة للموارد، الذي یقیس الربح الصافي للمجتمع، أن 2012دوالر أسترالي في عام  29.39

دوالر أسترالي. تتم معاقبة الكیانات المسؤولة عن أي عجز. في  24.56بقیمة  شھادات توفیر الطاقة أنتجت ربًحا صافیًا
 دوالر أسترالي لكل شھادة توفیر طاقة. 25,97، كانت الغرامة 2014عام 

وبشكل عام، أثبت مخطط توفیر الطاقة أنھ آلیة فّعالة. كما أنھ حفّز قیام صناعة خدمات الطاقة مما خلق العدید من الوظائف. 
 العمالء بتلبیة التكلفة النھائیة لمخطط شھادة توفیر الطاقة خالل زیادة أسعار مصادر الطاقة.یقوم 
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ة  مسود

 الشرق األوسط وشمال أفریقیا تنفیذ آلیات كفاءة الطاقة:

 جنوب افریقیا

 كفاءة الطاقة المحققة في المرافق 

)، بتولید NERSAیقوم إسكوم، وھو مرفق متكامل رأسیًا ملك الدولة وتحت رقابة منظّم الطاقة الوطنیة في جنوب أفریقیا (
جیجا  3.6ة الكھربائیة في البالد. قام إسكوم باتخاذ تدابیر كفاءة الطاقة التي تقلل من الطلب على الكھرباء بنحو أغلبیة الطاق

تیرا  4، وتبع ذلك توفیر للطاقة بحوالي 2012-2005% من ذروة تحمیل النظام) خالل الفترة بین عامي 12واط (
ھو الدافع األساسي لتنفیذ تدابیر كفاءة الطاق. تسعیرة  2009و 2008واط/الساعة. كان نقص قدرة التولیدفي عامي 

. وافق منظّم الطاقة الوطنیة في جنوب أفریقیا على 2007أربعة أضعاف تسعیرة عام  2015الكھرباء المتفق علیھا لعام 
 یرة.میزانیة إسكوم لكفاءة الطاقة وإدارة جانب الطلب وسمح للمرفق باستعادة تكالیف البرنامج من خالل التسع

، أعلن منظّم الطاقة الوطنیة في جنوب أفریقیا عن السیاسة التنظیمیة لكفاءة الطاقة وإدارة جانب الطلب، مما 2004في عام 
جعل من كفاءة الطاقة وإدارة جانب الطلب شرطًا لترخیص موزعي الكھرباء الرئیسیین، كما حدد دور شركات خدمات 

تیجیة وطنیة لكفاءة الطاقة بھدف كفاءة الطاقة بنسبة ، تبنت الدولة استرا2005 الطاقة وأنشأ وحدة تحقق مستقلة. في عام
، والذي یستھدف العمالء 2005. عمل إسكوم على تعزیز برنامج شركة خدمات الطاقة منذ عام 2015% بحلول عام 12

مشروًعا لشركات خدمات الطاقة مما أسفر عن  450میجا واط، وأدى إلى قیام حوالي  500الذین لدیھم حموالت تزید عن 
جیجا واط/الساعة من توفیر الكھرباء. أنھت جنوب أفریقیا إعداد خطة المصدر  2,727میجا واط من خفض الطلب و 869

 . 2013المتكاملة في عام 

قام إسكوم بتطبیق برنامج العرض الثابت للتعویض عن المعّدات غیر الفعالة مستھدفًا العمالء أصحاب الحموالت بقوة 
ّوفر ھذا البرنامج دفعات محددة مقابل التوفیر المحسوب والمرتبط باستبدال المعّدات، وقد حقق میجا واط. ی 5-كیلو واط10

جیجا واط/الساعة في أقل من عامین. كما استبدل البرنامج  609میجا واط وتوفیر بنحو  114خفض الطلب بكمیة تقدیریة 
میجاواط  112رة، ونتج عن ذلك خفض الطلب بـ المعّدات غیر الفعالة التالیة: اإلضاءة ورؤوس الدوش ومضخات الحرا

جیجا واط/الساعة خالل عامین. یعمل برنامج إسكوم للتوزیع الشامل للمصباح الفلوري المدمج  493وتوفیر الطاقة بنحو 
)CFL .في البیوت على إیصال المصباح الفلوري إلى باب البیت وتركیبھ على الفور وتقدیم خصومات من تجار التجزئة (

، مما حقق خفض 2010-2004ملیون مصباح فلوري مدمج في جنوب أفریقیا خالل الفترة عامي  43.5ع البرنامج ّوز
 میجا واط. 1800الطلب بما یزید عن 

 تمویل البرنامج 

. 2004أنشأ منظّم الطاقة الوطنیة في جنوب أفریقیا صندوق كفاءة الطاقة وإدارة جانب الطلب تحت إدارة إسكوم في عام 
% من 1.5، وافق منظّم الطاقة الوطنیة في جنوب أفریقیا على میزانیة كفاءة الطاقة یبلغ قیمتھا 2013-2010سبة لعامي بالن

، كانت المیزانیة التي تمت الموافقة 2018-2014إجمالي إیرادات إسكوم. وعلى الرغم من ذلك، بالنسبة للفترة بین عامي 
 % من اإلیرادات.1علیھا أقل من 

 رنامج نتائج الب

. یسمح منظّم الطاقة 2013-2005میجا واط خالل الفترة بین عامي  3,400تقدر إسكوم أنھا حققت توفیًرا صافیًا بنحو 
% من إجمالي تكلفة المشروع وتمت الموافقة على 8الوطنیة في جنوب أفریقیا بتكالیف الرقابة والتحقق بنسبة تصل حتى 

. یقوم المستشارون المستقلون بتنفیذ المراقبة والتحقق 2013-2010ین عامي ملیون راند للفترة ب 128میزانیة بنحو 
كانت نصف مبادرات IPMVP.(20باستخدام منھجیة مصّرح بھا مبنیة على البروتوكول الدولي لقیاس وتقییم األداء (

كان متوسط التكلفة لكل كیلو كفاءة الطاقة تقریبًا ذات إجراءات بال تكلفة/تكلفة قلیلة بفترات تسدید أقل من ثالث سنوات. 
راند. یضع منظّم الطاقة الوطنیة في جنوب أفریقیا األھداف إلسكوم ویفرض العقوبات على  0.4واط/الساعة المّوفر حوالي 

حاالت عدم االلتزام. بشكل عام، حققت برامج كفاءة الطاقة التي تركز على اإلضاءة السكنیة وبرامج قطاع الصناعة نسبة 
 لطلب.أكثر خفض ل

 

 الصین

 كفاءة الطاقة المحققة في المرافق

قامت الصین بتطویر استراتیجیة طاقة شاملة لتنفیذ كفاءة الطاقة. ویكون قطاع الصناعة ھو التركیز األساسي الذي یحسب 
مانینات وتبنت % من االستخدام النھائي للطاقة. تقوم الصین بإدارة برامج كفاءة الطاقة الممّولة من الحكومة منذ الث69علیھ 

% على األقل في المبیعات 0.3تفرض على المرافق الحكومیة تحقیق توفیر الطاقة بنسبة  2010سیاسات جدیدة في عام 
% على األقل مقارنةً باستھالك العام السابق.  تنظم ھیئة تنظیم كھرباء الدولة (إدارة الطاقة 0.3وتطلب توفیر بنسبة 

من أنھا تطبق إجراءات إدارة جانب الطلب وكفاءة الطاقة. من الممكن تحقیق أھداف  الوطنیة) شركات الكھرباء وتتأكد
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 الشرق األوسط وشمال أفریقیا تنفیذ آلیات كفاءة الطاقة:

كفاءة الطاقة من خالل تطبیق إجراءات في أي قطاع عمیل وقد یشمل إجراءات تعمل على خفض خسائر النقل والتوزیع. 
 من مؤسسات مؤھلة أخرى. % من التوفیر المستھدف 40بإمكان المرافق كذلك إنشاء شركات خدمات الطاقة أو شراء 

 تمویل البرنامج

تحصل برامج إدارة جانب الطلب وكفاءة الطاقة على تمویلھم من خالل رسوم إضافیة على تسعیرة الكھرباء ومن عوائد 
التسعیر التفاضلي لصناعات الطاقة المكثفة ومن صندوق خاص أنشئ وأدیر من قبل كل حكومة إقلیمیة أو من أي وسیلة 

االنبعاثات. یسمح التوجیھ في االلتزام بكفاءة الطاقة باستعادة مصاریف برنامج المرافق من خالل التسعیرات،  مالیة كخفض
إال أن ھذه اآللیة لم تدخل حیّز التنفیذ حتى اآلن (في ظل التنظیمات الحالیة، ال یُسمح لشركات الكھرباء باستعادة كامل 

انخفاض في الدخل). قد تكون شركات الكھرباء التي تقدم معونات مالیة  تكالیف البرنامج، وقد ال یتم تعویضھم عن أي
لشركة خدمات الطاقة مؤھلة لتمویل مستھدف من الحكومات المركزیة واإلقلیمیة. بالرغم من مصادر التمویل المتاحة، 

 زات المالیة بشكل كامل. تواجھ شركات الكھرباء تكالیف باھظة للحصول على الطاقة وتوفیر الطلب والتي ال تغطیھا المحف

 نتائج البرنامج 

جیجا واط. تعمل  3.44تیرا واط/الساعة، وإجمالي تخفیض الثقل  16.2، وصل إجمالي توفیر الطاقة إلى 2013في عام 
 مسودة مخطط االلتزام على مكافأة المرافق بنقاط لما حققتھ من توفیر الطاقة ولخطوات التنفیذ التي قامت بھا. الحد األقصى

نقطة على  40نقطة كحد أكبر مقابل اإلجراءات المتعلقة بالھدف لاللتزام بكفاءة الطاقة، و 60نقطة، منھا  100للنقاط ھو 
، طّورت لجنة التنمیة الوطنیة واالصالح مسودة اإلجراءات لقیاس 2013األكثر لتطبیق إدارة جانب الطلب. في بدایة عام 

ات الكھرباء والحكومات اإلقلیمیة المشابھة لممارسات التقییم في الوالیات المتحدة. توفیر الطاقة والتحقق منھ من قبل شرك
ال تھتم الصین كثیًرا بالفعالیة من حیث التكلفة لبرامج كفاءة الطاقة، والتي یتم تنفیذھا بشكل أساسي لتحقیق أھداف كفاءة 

ات إدارة جانب الطلب الفّعالة من ناحیة التكلفة، فإنھ ال الطاقة. وبینما ھناك مقترحات لتحفیز شركات الكھرباء لتنفیذ إجراء
 تتم معاقبة ھذه الشركات في حال لم تحقق أھداف كفاءة الطاقة.

 الھند

 كفاءة الطاقة المحققة في المرافق 

ة للجمیع" ) على تعزیزكفاءة الطاقة. بدعم من مبادرة األمم المتحدة "الطاقة المستدامBEEیعمل مكتب الھند لكفاءة الطاقة (
)SE4ALL یدعم مكتب الھند لكفاءة الطاقة شركات توزیع الكھرباء في برامج كفاءة الطاقة وإدارة جانب الطلب المنسقة ،(

) أھداف واستراتیجیات لتطبیق وتحقیق 2015-2011على المستوى الوطني. وضعت الخطة الخماسیة للھند الثانیة عشر (
% من إجمالي استھالك الكھرباء في بدایة الخطة الخماسیة. 1حوالي  -واط/الساعة تیرا 45توفیر للكھرباء یعادل حوالي 

والیة على األقل قواعد  14تشمل األھداف التوفیر من برامج المرافق إلدارة جانب الطلب. وضعت األجھزة التنظیمیة في 
قسم طاقة یدیر برامج إدارة جانب  %70تطبیق إدارة جانب الطلب. یوجد لدى بعض المرافق الكھربائیة الحكومیة بنسبة 

 الطلب. 

أما المرافق الخاصة القلیلة، فكانت أكثر نشاطًا في تنفیذ برامج إدارة جانب الطلب مع مشاركة شركات خدمات الطاقة 
أیًضا. على الرغم من ذلك، تظل إدارة جانب الطلب في المرافق في مراحلھا األولى وتتولى المرافق مشروعات ریادیة. 

على تعزیز استراتیجیات فعالة من حیثالتكلفة إلجراءات  2008ك تعمل بعثة الھند الوطنیة لكفاءة الطاقة المعززة لعام كذل
جانب الطلب لالستخدام النھائي، والتي في ظلھا تھدف آلیة أساسھا السوق إلى تحسین كفاءة الطاقة في صناعات كبیرة ذات 

  استھالك مكثف للطاقة وفي تولید الطاقة.

 تمویل البرنامج

وبینما تسمح األجھزة التنظیمیة للمرافق العامة باستعادة التكالیف المؤھلة لبرامج إدارة جانب الطلب من خالل التسعیرات، 
فإنھ لیس من السھل تعدیل التسعیرات نظًرا للحساسیة السیاسیة واالجتماعیة للموضوع. تقوم المنظمات الدولیة بتدعیم 

 كل كبیر وإن ھذه المرافق ال تملك ما یكفي من أموال لتبني برامج كبیرة.المرافق مالیًا بش

 نتائج البرنامج

 نجحت العدید من المشروعات الریادیة:

 Maharashtraالبرنامج الزراعي إلدارة جانب الطلب لشركة مھاراشترا لتوزیع الكھرباء التابعة للوالیة ( •
State Electricity Distributionمضخة محققًا توفیر كھرباء تصل إلى  3530ھدف استبدال )، والذي است

 62ملیون مضخة على المستوى الوطني، قد یقّل الطلب بـ  20%. إذا امتد المشروع لیشمل حوالي 40
مصباح ّوھاج  380000% من اإلجمالي الوطني. كما استبدل المرفق 6.5تیراواط/الساعة سنویاً أو ما یقارب 
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 الشرق األوسط وشمال أفریقیا تنفیذ آلیات كفاءة الطاقة:

 9-7میجا واط/الساعة وخفض ذروة الطلب بنحو  16-12تحقیق توفیر سنوي بنحو بمصابیح فلوریة مدمجة ل
 میجا واط. 

)، وھي مرفق خاص، برنامج ریادي لتخزین الطاقة الحراریة بھدف تشجیع Tata Powerتقدم تاتا باور ( •
تسعیرة. في العمالء على تشغیل مكیّفات الھواء في ساعات غیر ساعات الذروة من خالل تقدیم خصومات على ال

)قدرة تخزین حراري بما یزید Tata Power، سخّرت تاتا باور (2014المرحلة األولى من ھذه المبادرة في عام 
ملیون وحدة طاقة من ساعات  3.6طن من التبرید في الساعة، مما حقق نقل حمولة ما یزید عن  15000عن 

 الذروة إلى ساعات غیر الذروة.
) مشروًعا ریادیًا Noida Power Company Limitedدا للطاقة المحدودة (، نفذت شركة نوی2008في عام  •

لتحسین عامل الطاقة والكفاءة لضخ المیاه الزراعیة لمائة عمیل. ونتج عنھ انخفاض معدل حمولة الذروة بنسبة 
 %. 65% وتوفیر الطاقة بنسبة تزید عن 60

) برنامج إدارة جانب Reliance Infrastructure Limitedونفذ المرفق الخاص بشركة بنیة االعتماد التحتیة ( •
مصباح إلنارة الشوارع، مما حقق توفیر سنوي یُقدر  36,000الطلب الذي عمل على استبدال ما یزید عن 

 میجاواط. 1.3جیجا واط/الساعة وخفض حمولة الذروة بـ  5.4بحوالي 

 لى استرداد تكالیف تنفیذ ھذه البرامج. سیستغرق زیادة ھذه البرامج وقتًا وسیعتمد على قدرة المرافق ع

 البرازیل

 كفاءة الطاقة المحققة في المرافق

تتمتع البرازیل بكثافة طاقة منخفضة نوًعا ما وأسعار عالیة للكھرباء مشابھة ألسعار دول منظمة التعاون االقتصادي 
ن الحكومة الفیدرالیة والجھاز التنظیمي والتنمیة، مما یحفز العمالء على اتخاذ خطوات نحو كفاءة الطاقة. عملت كل م

)، على تعزیز كفاءة الطاقة وإدارة جانب الطلب: تتطلب ANEELالمحلي، الوكالة الوطنیة لتنظیم الطاقة الكھربائیة (
 % من عوائدھم التشغیلیة الصافیة لتحسین كفاءة الطاقة.0.5الوكالة الوطنیة لتنظیم الطاقة الكھربائیة من المرافق إنفاق 

من خالل المرفق الوطني للكھرباء في ذلك  1985أنشأت البرازیل البرنامج الوطني لحفظ الطاقة الكھربائیة في عام 
 )، ویسعى برنامج كفاءة الطاقة إلى تعزیز االستخدام الفعال للكھرباء. Eletrobrasالوقت، إیلیتروبراس (

% من األموال المخصصة لكفاءة الطاقة لتنفیذ 60المرافق إنفاق كما تتطلب الوكالة الوطنیة لتنظیم الطاقة الكھربائیة من 
% 5برامج یستفید منھا العمالء الذین یدفعون تسعیرة اجتماعیة. تسمح الوكالة الوطنیة لتنظیم الطاقة الكھربائیة باستخدام 

اجم والطاقة على خطة وطنیة كحد أقصى من األموال لتلبیة تكالیف اإلدارة والتسویق لتنفیذ البرنامج. وافقت وزارة المن
 .2030تیرا واط/الساعة من توفیر الكھرباء التراكمي بحلول عام  109، تستھدف 2011لكفاءة الطاقة في أكتوبر عام 

قد تستثمر مرافق التوزیع أموال برنامج كفاءة استخدام الطاقة من أجل تنفیذ مشروعات في مرافق العمالء. لقد استثمرت 
ة بشكل كبیر في إضاءة األماكن العامة الفعالة وفي برامج تستھدف القطاعات السكنیة والصناعیة المرافق البرازیلی

 والتجاریة. قامت بعض كبار المرافق في الدولة باالستعانة بشركات خدمات الطاقة من أجل تنفیذ مشروعات كفاءة الطاقة. 

 تمویل البرنامج

على التمویل من نسبة من عوائدھم والتي علیھم وضعھا جانبًا بأمر من تقوم برامج كفاءة الطاقة في المرافق بالحصول 
، حیث كانت النسبة في األصل 1998الوكالة الوطنیة لتنظیم الطاقة الكھربائیة (البرازیل). منذ صدور ھذا القانون في عام 

ب المخصصة لبرامج ، تراوحت النس2007% بموجب تعدیل في عام 0.5% من عوائد المرفق إلى أن تم خفضھا إلى 1
%. یذھب نصف ھذه المخصصات إلى إجراءات كفاءة الطاقة التي تستھدف األسر ذات 0.25و  0.9كفاءة الطاقة ما بین 

 الدخل المنخفض.

 نتائج البرنامج

الي تیرا واط/الساعة في العام وخفض ذروة الطلب بحو 8.5حقق برنامج كفاءة استخدام الطاقة توفیًرا للطاقة بما یزید عن 
 100جیجا واط. أما البرنامج الوطني لحفظ الطاقة الكھربائیة، الذي یمّول مجموعة كبیرة من البرامج، فقد ّوفر حوالي  2.5

. عمل متطلبمرافق التوزیع لالستثمار في كفاءة الطاقة وإدارة جانب الطلب على تحفیز 2011تیرا واط/الساعة في عام 
ملیار دوالر أمریكي) منذ عام  1.5ملیار لایر برازیلي ( 4.6ثمارات التراكمي أكثر من االستثمار بشكل كبیر: إجمالي االست

من برنامج كفاءة استخدام الطاقة/ البرازیل. تطالب الوكالة الوطنیة لتنظیم الطاقة الكھربائیة (البرازیل) بنسبة  1998
في ظل برنامج المرفق لكفاءة الطاقة/ إدارة جانب أو أقل كي تكون المشروعات مؤھلة  0.85التكلفة والفائدة تقدر بحوالي 

الطلب. بشكل عام، كان تحقیق المرفق لكفاءة الطاقة ناجح وشفاف بشكل معقول، بالرغم من أنھ لم یتم دمج كفاءة الطاقة بما 
 یكفي في تخطیط المصادر.
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 الشرق األوسط وشمال أفریقیا تنفیذ آلیات كفاءة الطاقة:

 منفذة في المرافق في ستة دولملخص تجارب من برامج كفاءة الطاقة ال .3.1جدول 

كالیفورنیا والوالیات  
 البرازیل الھند الصین جنوب افریقیا نیوساوث ویلز، استرالیا المتحدة

تركیز المرفق 
 األساسي 

التركیز على استخدام 
الكھرباء والغاز ومعاییر 

مصادر كفاءة الطاقة 
وبرامج المرفق إلدارة 

 جانب الطلب وكفاءة الطاقة

یر الطاقة للعمالء شھادة توف
المؤھلین وخفض نسبة 

الغاز في الدفیئات وبرامج 
 كفاءة الطاقة القائمة بذاتھا

التركیز على استخدام 
الكھرباء، و برنامج إدارة 
جانب الطلب/كفاءة الطاقة 

 للمرفق

التركیز على خفض كثافة 
الطاقة. التركیز على 

 الصناعة، البرامج الحكومیة

ارة تعتبر كفاءة الطاقة وإد
جانب الطلب التي تركز 
على الكھرباء مركزیة 

لمبادرة "الطاقة للجمیع" 
)E4ALL وللوكاالت (

المركزیة والتابعة للوالیات، 
 وتشارك المرافق

كثافة ذات طاقة منخفضة، 
تسعیرات عالیة نسبیًا، 

الوكاالت الحكومیة 
المنخرطة في إدارة جانب 

 الطلب/كفاءة الطاقة

أھداف السیاسة 
 ة القانونیةوالسلط

خطط العمل، القوانین 
 والقواعد

السیاسات وخطط العمل، 
 القوانین والقواعد

السیاسات، القوانین 
 والقواعد

السیاسات، القوانین 
والقواعد، وكالة التنسیق 

 المركزیة

السیاسات، القوانین 
والقواعد، وكاالت التنسیق 
 المركزیة والخاصة بالدولة

السیاسة، قوانین وقواعد، 
 لة التنسیق المركزیةوكا

 تغطیة القطاع

الكھرباء والغاز الطبیعي. 
سكني، تجاري، صناعي 
وزراعي. معاییر كفاءة 

 الطاقة، رموز، إلخ.

الكھرباء فقط. القطاعات 
السكنیة، التجاریة 

 والصناعیة 

الكھرباء فقط. باألساس 
سكني وتجاري. یشمل 

 قطاعي الصناعة والزراعة 

التركیز على الصناعة 
لكھرباء. القطاعات وا

األخرى وأنواع الوقود 
 T&Dمؤھلة أیًضا، تحسین 

جمیع القطاعات مؤھلة، تم 
 التركیز على الكھرباء

جمیع القطاعات وأنواع 
الوقود مؤھلة في سائر 

 القطاعات

أھداف جیجا واط/الساعة،  ھدف توفیر الطاقة
 میجا واط/الساعة والثرم

أھداف میجا واط/الساعة 
 أھداف وطنیة وقطاعیة یل المؤھلةلقطاعات العم

التزامات إدارة جانب 
الطلب وكفاءة الطاقة 

للمرافق، أھداف توفیر 
 الطاقة والطلب

أھداف توفیر الكھرباء 
 أھداف توفیر الكھرباء والوقود

 أنشطة كفاءة الطاقة
برامج كفاءة الطاقة 

لقطاعات السكن والتجارة 
 والصناعة والزراعة

ة عملیة االعتماد لشھاد
 توفیر الطاقة

شركة خدمات الطاقة، عقود 
أداء، عرض ثابت، 

 خصومات، إلخ.

برامج مرافق مباشرة، 
برامج شركة خدمات 

الطاقة، تبادل الشھادات، 
 برامج العمیل المباشرة

برامج زراعیة، برنامج 
إضاءة، تحویل الحمل، 

 )PATشھادة توفیر الطاقة (

قطاعات البلدیة والسكن 
. برنامج والتجارة والصناعة

اإلضاءة، برامج تنفذھا 
 شركة خدمات الطاقة

 آلیة التمویل
رسوم على تسعیرة العمیل، 
استعادة البرنامج للتكلفة من 

 خالل النسب 

مسؤولیة الزبائن المؤھلین 
ضمن شھادة توفیر الطاقة، 

 تبادل شھادة توفیر الطاقة

صندوق كفاءة الطاقة 
وإدارة جانب الطلب، 

ن خالل استعادة التكلفة م
 التسعیرات

رسوم على التسعیرات، 
تسعیرات تباینیة للعمالء 
أصحاب الطاقة الكثیفة، 

صندوق كفاءة الطاقة/إدارة 
جانب الطلب، تمویل خفض 

االنبعاث، استعادة التكلفة 
من خالل األسعار غیر 

 ممكن

تمویل مركزي وخاص 
بالوالیة، تمویل دولي، 

  PATتبادل 

النسبة المئویة لعوائد 
رفق والتي ستنفق على الم

إدارة جانب الطلب/كفاءة 
 الطاقة

 النتائج 
توفیر الطاقة والطلب من 

قبل االستخدام األخیر، 
 قطاع العمیل، القسم، إلخ.

توفیر الطاقة، شھادات 
توفیر الطاقة الصادرة عن 

 االستخدام النھائي
 توفیر میجا واط

توفیر میجا واط/الساعة 
ومیجا واط لكل إقلیم 

 جوبرنام

توفیر میجا واط ومیجا 
 واط/الساعة

توفیر میجا واط ومیجا 
 واط/الساعة

التقییم، القیاس 
 والتحقق

اإلبالغ لجنة المرافق العامة 
 ، تحقق مستقل

تقییم األثر، القیاس، التوفیر 
 المتوقع

بناًء على البروتوكول 
 الدولي لقیاس وتقییم األداء

مخطط تقییم االلتزام 
 للمرافق

قیاسي، قید  ال یوجد نھج
 التطویر

بواسطة جھاز تنظیمي. 
 لیس قوي جًدا

فحص تكلفة المصدر  فعالیة التكلفة
 اإلجمالیة

تكلفة إصدار شھادة توفیر 
الطاقة، سعر الشھادة في 

 العملیة التجاریة

تكلفة توفیر الكھرباء 
)CSE( 

التركیز على تحقیق 
األھداف ولیس على حساب 

 فعالیة التكلفة

برامج فّعالة یجب أن تكون ال
من ناحیة التكلفة لكن ال 

 یوجد مقیاس واضح

مطلوب نسبة تكلفة وفائدة 
 0.85أقل من 

األداء، المحفزات 
 والجزاءات 

آلیة محفز 
المجازفة/االستعادة. 

الحوافز أكثر من 
% من الھدف، %85/80

 % 65العقوبات أقل من 

ال یوجد حوافز، بل عقوبات 
للنقص في شھادات توفیر 

 الطاقة

ال یوجد حوافز، عقوبات 
على المرافق التي ال تحقق 

 الھدف

حوافز غیر واضحة، ال 
 یوجد عقوبات لعدم االلتزام

لكن ال —حوافز للمرافق
 یتم تطبیق اآللیة

العقوبات المفروضة على 
 المرافق

 الفعالیة الشاملة
التكلفة اإلجمالیة للمورد، 
میجا واط/الساعة، ممّولة 

 من المرفق

العمیل، تبادل ممّولة من 
 شھادة توفیر الطاقة

برامج سوق الجملة، عرض 
ضعیف لشركة خدمات 

 الطاقة

نتائج مختلطة، كان نموذج 
 شركة خدمات الطاقة فّعال

النتائج جیدة لكن من 
 الصعب تمییزھا

النتائج جیدة ولكن إدارة 
جانب الطلب/كفاءة الطاقة 
ال یزاال غیر مدمجین في 

 تخطیط المنفعة

 2014لین وكروسلي المصدر: آ

 ملخص الخبرة العالمیة
 التمویل

یُعد تمویل كفاءة الطاقة في الدول النامیة من خالل مؤسسات مالیة محلیة، مثل البنوك التجاریة تحدیًا حتى إن كانت أسواق 
وھي بحاجة إلى رأس المالیة قویة. تتمتع أغلبیة دول الشرق األوسط وشمال أفریقیا بخبرة قلیلة في تمویل كفاءة الطاقة 

 آلیات ومنتجات تمویل مبتكرة لتخفیف المخاطر للمؤسسات المالیة التجاریة المحلیة وتوفیر خیارات تمویل مغریة للعمالء. 

ھناك العدید من العوامل البنیویة التي من شأنھا عرقلة الصفقات، مثل قوانین وشروط التمویل والعقود وتكالیف الصفقة 
ءة الطاقة بوضوح وصغر حجم المشروعات وتكالیف الفرصة البدیلة لالستثمارات البدیلة والجدارة الباھظة وعدم بروز كفا

االئتمانیة للعمالء ومقّدمي الخدمة. یشكل تقدیم رزمة من آلیات التمویل لالستجابة لشروط السوق المحلي تحدیًا 
حلیة ھام جًدا إلنشاء سوق تتمتع بسیولة لتمویل لكن، إنشاء مصدر تمویل مستدام من خالل المؤسسات المالیة الم21كبیًرا.
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 الشرق األوسط وشمال أفریقیا تنفیذ آلیات كفاءة الطاقة:

كفاءة الطاقة على المدى الطویل. وسیتطلب األمر تخطي ھذه العراقیل وبناء قدرات المؤسسات المالیة المحلیة لتقییم 
 مشروعات كفاءة الطاقة وتقییمھا. 

حلیة ضعیفة، كما ھو الحال في بعض دول یشكل إنشاء سوق للتمویل تحدیًا أكبر في الدول التي تعاني من أنظمة مصرفیة م
الشرق األوسط وشمال أفریقیا، حیث قد یتطلب األمر دعم إنشاء قطاع مصرفي قوي قبیل التحصیل على تمویل مستدام. في 
معظم البلدان، لدى البنوك المحلیة ما یكفي من المنتجات المالیة المّوجھة نحو تمویل مستھلكي التجزئة والتي من الممكن 

میمھا لتتماشى مع احتیاجات مشروعات كفاءة الطاقة، ولكنھا قد تحتاج إلى دعم عام كبیر (من الدولة أو بنوك التنمیة تص
متعددة األطراف)، خاصةً في البنوك التي مدة استحقاق القرض بھا تتراوح ما بین سنة إلى ثالث سنوات ونسبة الفائدة 

لیة أن تفھم دینامیكیة مشروعات كفاءة الطاقة حیث تكمن العوائد اإلیجابیة محظورة. كما یجب على المؤسسات المالیة المح
مختبئة في التدفق المالي للھیئة، وعلیھا أن تطّور منتجات تمویل مالئمة. یمكن أن یساعد استخدام ضمانات األداء والجھاز 

 تخفیف مخاطر تمویل كفاءة الطاقة.التنظیمي للمشروع وأنظمة إعادة الدفع المبتكرة ومنھا بواسطة فواتیر المنفعة 

من الممكن أن  –ومن الھام جًداّ تصمیم آلیات تمویل تتماشى مع ظروف السوق المحلیة وأال تفسد أسواق التمویل المحلیة 
أ) أن اإلقراض من 2014یحفز التمویل المیسر السوق ولكنھ قد یفسد الحوافز طویلة األجل. أظھرت دراسة للبنك الدولي (

لبنوك التجاریة المحلیة یقدم أعلى إمكانیة الستدامة البرنامج وتأثیر على نطاق واسع. وقد یتطلب ھذا األمر تطویر خالل ا
 شراكات مع مؤسسات مالیة محلیة لدعمھم في تنمیة السوق.

 ست دول  التوزیع في

اسة واللوائح التنظیمیة، بالرغم من أن كانت أغلب المرافق العامة في الست الدول متحفزة لتبني كفاءة الطاقة بمتطلبات السی
بعضھم كان لدیھ أسباب متعلقة باألعمال وخاصة بالسوق المحلي. كان ھدف البعض (أكثرھم في أسواق الدول النامیة) بیع 
منتجات أو خدمات إضافیة، بینما اتبع آخرون كفاءة الطاقة بغض النظر عن القواعد لتخفیض الطلب على الكھرباء وتأجیل 

 ستثمار في التولید والتحویل والتوزیع. اال

في األنظمة االقتصادیة المتطورة مثل كالیفورنیا ونیوساوث ویلز، تتنافس المرافق في أسواق الكھرباء المفتوحة ولدیھا 
 حافز إضافي ھو توفیر خدمات خبراء استشاریة للحفاظ على العمالء. 

صادیة النامیة فوائد عدة للمرفق العام. وتنفذ العدید من المرافق حالیًا یقدم توفیر خدمات كفاءة الطاقة في األنظمة االقت
برامج كفاءة الطاقة، بشكل عام متماشیة مع السیاسة وااللتزامات التنظیمیة، لالستجابة إلى الطلب على الكھرباء بشكل فّعال 

كانت البرامج األكثر انتشاًرا  -ءة الطاقةمن حیث التكلفة.  قدمت المرافق في جنوب أفریقیا وتایلندا والھند دعمھا لكفا
استبدال اإلنارة غیر الفعالة بمصابیح الفلور المدمج. قد تقلل اإلنارة الفعالة من ذروة الطلب بشكل ملحوظ في جمیع الدول 

افق في لكنھا ذات أھمیة خاصة في الدول التي تعاني من تولید غیر كاٍف وتحویل وتوزیع ضعیفین. وأخیًرأ، قد تسعى المر
الدول التي لدیھا تسعیرات مدعومة ال تلبي تكلفة تزوید الكھرباء إلى تخفیف عبء اإلعانة المالي من خالل خفض الطلب 

 بواسطة كفاءة الطاقة.

 االنتقال من دعم بنوك التنمیة متعددة األطراف إلى االكتفاء الذاتي على المدى الطویل

ي المرافق حول العالم تركیب مصابیح الفلور المدمج، والتي أثبتت فعالّیتھا من برامج كفاءة الطاقة األوسع انتشاًرا ف
بتخفیف حمولة ذروة الطلب وتوفیر الطاقة بجدارة. حصلت بعض برامج مصباح الفلوري المدمج على تمویلھا من المرافق 

خرى لعمالئھا بتسدید الفاتورة على التي قّدمت مصابیح الفلور المدمج إلى عمالئھا مجانًا أو مدعومة، بینما سمحت مرافق أ
 دفعات. 

بالرغم من النجاح الظاھر لھذه البرامج، لم تتمكن العدید من المرافق من االستمرار بتطبیقھا بدون الدعم المستمر من بنوك 
البرنامج  التنمیة متعددة األطراف أو مانحین آخرین، وذلك بسبب نقص التكلیف التنظیمي وعدم القدرة على استرداد تكالیف

من خالل مراجعات التسعیرة. أدت التسعیرات المدعومة في العدید من الدول النامیة إلى عدم تحفیز تنفیذ البرنامج بالرغم 
من أن االنخفاض في مبیعات الكھرباء الناتج عن إدخار الكھرباء أدى إلى خفض عبء الدعم بشكل فّعال. وھذا یشیر إلى 

 ة الطاقة مع حوافز تنظیمیة واضحة المالمح وآلیات تمویل مستدامة.الحاجة إلى نھج متكامل لكفاء
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 الشرق األوسط وشمال أفریقیا تنفیذ آلیات كفاءة الطاقة:

 

  . الخیارات من أجل زیادة كفاءة الطاقة في دول الشرق األوسط وشمال أفریقیا4
 یركز ھذا الفصل على الخیارات التي قد تتبناھا دول الشرق األوسط وشمال أفریقیا في سعیھا المستمر لتعزیز كفاءة الطاقة. 

العوامل الضروریة لضمان توفیر بیئة قویة وتمكینیة وھیكل تمویل جید لتعزیز  4، یعرض الفصل 3و 2ماالً للفصول استك
كفاءة الطاقة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفریقیا، أي السیاسات والمؤسسات والتمویل والقدرات وزیادة الوعي 

المالزمة لكفاءة الطاقة ویذكر الممارسات الجیدة الموجودة والتي واإلبالغ. كما یقدم اقتراحات حول طرق تجاوز العقبات 
وضعت من قبل دول الشرق األوسط وشمال أفریقیا. تّوفر ھذه األمور مصدر معرفة غني ودروس واضحة لسیاسة كفاءة 

 الطاقة النامیة في دول الشرق األوسط وشمال أفریقیا المجاورة. 

إمكانیة توفیر الطاقة في قطاع الكھرباء وكل من قطاعات االستخدام النھائي األساسیة ثم یتحول التركیز في ھذا الفصل إلى 
الثالث: الصناعة والخدمات والسكن. إلى أقصى حد، یتم عرض مجموعة من الخیارات المحتملة التي من الممكن تطبیقھا 

ب والمشرق ودول مجلس التعاون المغر–في المناطق دون اإلقلیمیة الثالث لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفریقیا 
 لكل من القطاعات الثالثة المختارة لالستخدام النھائي مع أعلى إمكانیة توفیر طاقة ممكنة. -الخلیجي

یعرض الفصل أمثلة حول كیفیة استفادة الدول المنفردة من بعض الخیارات وبالتالي المساھمة بالحوار المستمر حول 
التنمیة بیئات تمكینیة أفضل آللیات تحقیق كفاءة الطاقة المستھدفة كي تعمل على نطاق  إمكانیة بناء الدول وشركائھا في

واسع. ھذه األمثلة لیست حصریة وال نھائیة. بالفعل، نظًرا للتنوع الملحوظ في صفات السوق في كل من دول الشرق 
  األوسط وشمال أفریقیا، فإن برامج كفاءة الطاقة المناسبة ستكون مختلفة كذلك.

ولھذا السبب، یشمل التقریر الئحة بأفضل خیارات للبرامج، وبإمكان كل دولة اختیار ما یناسبھا من إجراءات، بدالً من 
نموذج ممارسات واحد دولي یكون األفضل لتطبیق تحسینات في مجال كفاءة الطاقة في إحدى دول الشرق األوسط وشمال 

 أفریقیا. 

ھـ) وعلى كل دولة تحدید أي من ھذه الفوائد ستفّضل بناًء 2014عة (وكالة الطاقة الدولیة تطبیق كفاءة الطاقة لھ فوائد متنو
على ظروفھا ووضعھا. قد یسعى البعض إلى تحقیق فوائد اقتصادیة من خالل خفض اإلنفاق على الطاقة وفي استثمارات 

لزیادة فعالیة شبكة العمل التشغیلیة جانب العرض. قد یركز أخرون على زیادة أمن اإلمدادات وتوظیف كفاءة الطاقة 
والتحسینات في موثوقیة اإلمداد. وقد یعطي آخرون األولویة فوائد الرفاھیة االجتماعیة مثل زیادة مستویات الخدمات (بما 

 فیھا اإلنارة والتبرید والمعّدات الكھربائیة) من إمدادات الكھرباء الجدیدة إلى المنازل غیر المتصلة سابقًا. 

ةً إلى ذلك، سیختلف تركیز مصّدري الطاقة الغنیة بالموارد عن تركیز مستوردي الطاقة، وقد یختلف حافز تحقیق إضاف
كفاءة الطاقة اعتماًدا على أعباء المیزانیة الناتجة عن سیاسات أسعار الطاقة. ستساعد ھذه الدوافع مجتمعةً على تحدید 

 شكل إطار عمل واآللیات الخاصة لتحقیق كفاءة الطاقة. مستوى طموح وتوجھ الجھود لتوفیر الطاقة وتحدید

 تمھید الطریق: تعزیز البیئة التمكینیة  في الشرق األوسط وشمال أفریقیا
یتطرق ھذا النھج إلى كل من السیاسة –أھمیة تطویر نھج متكامل ومتناسق لتحقیق كفاءة الطاقة  2ناقش في الفصل 

م/المؤسسي وآلیات التمویل وتزوید المعلومات من أجل تحقیق كفاءة الطاقة. في ھذا واللوائح التنظیمیة وإطار عمل التسلی
الفصل، سیتم فحص كل العوامل التي تساھم في نجاح تحقیق كفاءة الطاقة، مع األخذ في االعتبار المتطلبات الرئیسیة 

بیئة التمكینیة بالتحدیات التي ). سیعمل ھذا القسم على ربط كل عامل من عوامل ال4.1واإلجراءات الضروریة (شكل 
 تواجھھا دول الشرق األوسط وشمال أفریقیا.
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 البیئة التمكینیة لكفاءة الطاقة .4.1الشكل 

 

ELEMENT 1: السیاسة واللوائح التنظیمیة 

 

یعتمد نجاح أي سیاسة لكفاءة الطاقة على درجة التزام 
الحكومة ومستوى طموح البرنامج واستقرار الدعم 

الخبرة الدولیة أن السیاسات المحسنة العام. كذلك أثبتت 
التصمیم تشمل أھداف واضحة المعالم مدعومة بإطار 

 عمل قانوني وتنظیمي شامل لكفاءة الطاقة. 

 

 

 

 

 سیاسة كفاءة الطاقة ووضع األھداف الوطنیة

للحكومة حول تختلف دوافع وضع سیاسة كفاءة الطاقة حسب الدولة معتمدةً على صفات السوق والرؤیة االستراتیجیة 
استخدام الطاقة. على سبیل المثال، تعكس الخطة الرئیسیة للعراق، والتي تھدف إلى تطویر خطة ذات فعالیة من حیث 
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عاًما لقطاع الكھرباء، الحاجة إلى زیادة من اإلمداد وتلبیة االحتیاجات البیئیة. تشمل المشروعات  20التكلفة على مدى 
محطات تولید الكھرباء الحالیة التي تعمل بالنفط الخام إلى محطات تولید الكھرباء بنظام  الھامة المحددة في الخطة تحویل

الدورة المركبة بالغاز خفض خسائر النقل من خالل تقویة شبكة الكھرباء، وخفض الخسارات في شبكة التوزیع من خالل 
الصیانة (المركز اإلقلیمي للطاقة المتجددة تبني خطة توزیع أفضل وإعادة موازنة الحموالت على فترات وتحسین معاییر 

 ). 2015وكفاءة الطاقة 

% في كثافة الكھرباء ما 30في السعودیة، الحافز الرئیسي ھو تحقیق فائدة اقتصادیة، وتم وضع ھدف تحقیق خفض بنسبة 
لمستوردة للطاقة، مثل ). تعتبر الدول ا2015(المركز اإلقلیمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة  2030و 2005بین عامي 

األردن والمغرب وتونس والضفة الغربیة وغزة، كفاءة الطاقة ضرورة اقتصادیة وعامل أساسي في أمن الطاقة. قاموا 
جمیعھم (باستثناء المغرب) بتبني خطط عمل وطنیة لكفاءة الطاقة مصحوبة بأھداف وإجراءات. تقوم المملكة المغربیة 

 تراتیجیتھا الوطنیة. بوضع اللمسات األخیرة على اس

یعمل النھج التصاعدي جیًدا من أجل وضع األھداف الوطنیة ألن إمكانیة تحسین كفاءة الطاقة تختلف بشكل كبیر حسب 
القطاع. یجب أن تتناسب األھداف القطاعیة لكفاءة الطاقة مع كثافة الطاقة القطاعیة واستھالك الطاقة الخاص والنسبة 

عندما یشارك بھا أصحاب  -ویصبح من األسھل تطبیقھا–المطلقة. تكون األھداف أكثر فعالیة المئویة للخفض واألھداف 
المصلحة من المراحل المبكرة. ویتطلب ھذا في بادئ األمر إنشاء وحدات لكفاءة الطاقة في الوزارات القطاعیة الرئیسیة 

 ة مركزیة أكبر.التي یمكنھا رفع التوصیات المناسبة المتعلقة باألھداف واآللیات لوحد

في المراحل األولى لتطویر سیاسة كفاءة الطاقة، قد تجد دول الشرق أوسط وشمال أفریقیا أنھ من األفضل وضع أھداف 
وغایات واقعیة یمكن اثباتھا بسرعة (تكون في البدایة قصیرة ومتوسطة األمد) للمساعدة على تحقیق الدعم العام ومشاركة 

لح أصحاب المصالح وإبراز النتائج خالل وقت قصیر على استمراریة النشاط (تایلور أصحاب الشأن. یساعد دعم مصا
). على سبیل المثال، حققت البرامج في الھند وجنوب أفریقیا وتایلندا التي استبدلت 2010، ساركار وسینغ 2008وآخرون 

تزفیرات كبیرةعلى المدى القصیر. خفضت  اإلنارة غیر الفعالة بمصابیح الفلور المدمج أو الصمام الثنائي الباعث للضوء،
ملیون مصباح غیر كفؤ بمصابیح فلور مدمج على مدى  4.5میجا واط من خالل استبدال  177المغرب ذروة الحمولة بنحو 

% في استھالك الكھرباء الشھري. تھدف كل من مصر والمغرب 22عامین. وفي المتوسط، الحظ العمالء انخفاض بنسبة 
ملیون مصباح كھربائي (المركز اإلقلیمي للطاقة  10میجا واط من خالل استبدال  330ولة بحوالي بخفض ذروة الحم

 ). 2015المتجددة وكفاءة الطاقة 

 تسعیر الطاقة عاكس التكلفة

م، كما أن دعم أسعار الطاقة وغیرھا من التدابیر المشوھة لألسعار تدفع المستھلكین إلى التقلیل من قیمة الطاقة المقدمة لھ
كما تقلل من الحوافز المالیة لتبنّي تدابیر كفاءة الطاقة. من أجل أن یفھم المستھلك فوائد كفاءة الطاقة، یجب أن یكون السعر 
الذي یدفعھ مقابل استھالك الطاقة عاكس للتكلفة. تعتبر المعونات المالیة مفسدة في جمیع الدول وخاصةً في الدول 

صر واألردن ولبنان والمغرب وتونس. في السنوات األخیرة، شرعت عدة بلدان في المستوردة للطاقة الصافیة مثل م
 الشرق األوسط وشمال أفریقیا باإلصالحات الخاصة برفع الدعم، وأحرز المستوردین للطاقة تقدًما كبیًرا بھذا الشأن. 

خماسیة لإللغاء التدریجي لمعونات بشكل خاص، وفقًا للمركز اإلقلیمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، أطلقت مصر خطة 
. كما بدأ قطاع 2019، وإلغاء المعونات نھائیًا بحلول عام 2018قطاع الكھرباء وتخطط لزیادة سنویة للتسعیرات حتى عام 

% وسعر 40أوكتان بنسبة  92، قامت الحكومة بزیادةسعر البنزین 2014یولیو عام  5النفط بإصالح الدعم المالي. في 
 %. 175% والغاز الطبیعي للسیارات بنسبة 65% وسعر الدیزل 78أوكتان بنسبة  80البنزین 

منذ نوفمبر . 2017وتنوي زیادة النسب سنویًا حتى عام  2013قدمت األردن خطة خماسیة إلصالح أسعار الكھرباء في عام 
 اتجاھات السوق الدولیة من خالل مراجعة شھریة. ، ألغت األردن الدعم المالي لكل منتجات النفط المحلیة، أما األسعار فتتبع2012عام 

ومنذ ذلك الحین تقوم بمراجعة النسب دوریًا. ألغت المغرب كل  2014وكذلك قدمت تونس خطة إصالح للكھرباء في عام 
ن ، وتراجع أسعار ھذا الوقود مرتین في الشھر. رفعت السودا2014الدعم المالي للبنزین والوقود الصناعي في ینایر عام 

  .2014ألغت الیمن الدعم المالي للدیزل والبنزین في یولیو عام %. 67% وغاز الطبخ بـ 75% والدیزل بنسبة 68أسعار البنزین بنسبة 

إن عملیة إلغاء الدعم المالي من شأنھا زیادة التكلفة على المستھلكین، وبالتالي یجب على اإلصالحات تأمین الدعم العام. قد 
قدیم برامج مدعومة بمصادر تمویل معّرفة من شأنھا مساعدة المستھلكین على التقلیل من استخدامھم یكون من الضروري ت

للطاقة وبالتالي تقلیل العبء المالي إلصالح الدعم المالي. ومن المھم أیًضا تقدیم برامج شبكة الضمان االجتماعي وغیرھا 
 من آلیات التخفیف لدعم الطبقة الفقیرة.

 عمل القانونیة والتنظیمیة لتعزیز كفاءة الطاقةالحوافز وأطر ال

تدعم أطر العمل التنظیمیة المالئمة سیاسات كفاءة الطاقة الجدیدة (والنامیة)، بما في ذلك التنظیمات التي توفر الرموز 
ھزة (خاصةً والمعاییر ألداء الطاقة وكذلك آلیات التعزیز المناسبة. على المستوى الدولي، أثبت وضع العالمات على األج
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اإلنارة والتبرید والمكیّفات وسّخان الماء) والمباني والمعّدات الصناعیة أنھ فّعال للغایة. سبق أن تبنت عدد من الدول 
 العربیة بالفعل معاییر وعالمات لألجھزة، وتبنى القلیل منھم رموز أداء الطاقة للمباني. یعمل الحاجز على تعزیزھا. 

ت خاصة بكفاءة الطاقة في ھولندا نجاًحا. یقدم البرنامج معلومات للمستھلكین حول منتجات كفاءة القت مبادرة إضافة عالما
الطاقة من خالل سلسلة من القنوات تشمل العالمات ومراكز المعلومات ومواقع الویب. تعمل األدوات القائمة على الویب 

اة. كما یوجد حوافز دعم مالیة لمشروعات األعمال على على حساب استخدام الطاقة وإبالغ المستھلكین بتكالیف دورة الحی
ھیئة مخصصات استثمار الطاقة وخصومات ضریبیة عند شراء معّدات كفاءة الطاقة. في منطقة الشرق األوسط وشمال 
أفریقیا، توفر األردن إعفاءات من ضریبة المبیعات والجمارك لمعّدات كفاءة الطاقة. تعمل تونس على خفض الرسوم 

% لمعّدات كفاءة الطاقة وتّوفر إعفاءات من ضریبة القیمة المضافة. توجد معاییر وعالمات األجھزة في 10مركیة إلى الج
 أمثلة عن عالمات تستخدم حالیًا لمكیّفات الھواء في مصر. 4.2عدد من الدول. یظھر شكل 

 . عالمة أداء الطاقة لمكیّفات الھواء، مصر4.2الشكل 

 

 .)EEIGGR(www.eeiggr.comین كفاءة الطاقة وخفض انبعاثات غاز الدفیئات(مشروع تحسالمصدر: 
 

ELEMENT 2: المؤسسات والمنظمات 

من أجل تحقیق ناجح لكفاءة الطاقة، ال بد من قیادة قویة 
من الحكومة والمؤسسات الممكنة.یجب تعریف أدوارھم 

 ار المھام. ومسؤولیاتھم بوضوح لتفادي تكر

بناًء على تجربة العدید من األقالیم، یقترح البنك الدولي أن على برامج كفاءة الطاقة 
أن تكون ذات تّوجھ تجاري وتستجیب الحتیاجات القطاعات المستھدفة وقائمة على 
الطلب ومرنة للمساعدة على إنشاء تحّول مستدام في السوق باتجاه كفاءة الطاقة 

أن تّوجھ ھذه البرامج الجدیدة من قبل ھیئة مركزیة ،ستقدم  المحسنة. كذلك یجب
محور رئیسي لكل أصحاب المصلحة وتضمن بقاء البرامج في مسارھا الصحیح. 
وباالعتماد على الخصائص المعینة للسوق، قد یكون من المناسب تعیین ھذه 
 المسؤولیات بوكالة أو وكاالت حكومیة متخصصة. وبالمقابل، ستنفذ المرافق

 أغلبیة البرامج، قد تكون لوائح المرافق التنظیمیة أكثر مالئمةً. 

 وكالة كفاءة الطاقة 

كان وجود وكالة أو وكاالت طاقة مكّرسة ولھا صالحیة تطبیق سیاسات كفاءة الطاقة ومسؤولیة تحقیق األھداف، فّعاالً 
أكد من أن سیاسات وأنشطة كفاءة الطاقة الجدیدة للغایة على المستوى الدولي. على الرغم من ذلك، من الضروري أیًضا الت

 تتطابق مع مثیالتھا في الوكاالت العامة والخاصة. 

على سبیل المثال، تعمل برامج كفاءة الطاقة الشاملة في الصین بشكل أساسي من خالل وكاالت حكومیة.  تُعد لجنة التنمیة 
إدارة جانب الطلب وكفاءة الطاقة وتنسق كل جھود الوكاالت  الوطنیة واإلصالح (الصین) الوكالة الرئیسة المسؤولة عن
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القطاعیة ومراكز حفظ الطاقة في برامج كفاءة الطاقة الشاملة. بشكل جماعي، ساھمت برامج كفاءة الطاقة الخاصة 
لصیني ). یقّدم النموذج ا2014(ألین وكروسلي  1980بالوكاالت في انخفاض ثابت في كثافة الطاقة لالقتصاد منذ عام 

 مثاالً حول إمكانیة عمل الوكاالت المزودة بالمصادر بشكل مناسب مع الوكاالت والمؤسسات المالیة الخاصة.

وتُعد الوكالة الوطنیة التونسیة إلدارة الطاقة في تونس مثاالً جیًدا لوكالة مخصصة لدیھا السلطة السیاسیة للتصرف 
محایدة، یمكنھا العمل مع وكاالت حكومیة أخرى وصنّاع السیاسة  بسیاسات كفاءة الطاقة الحكومیة  كوكالة حكومیة

وغیرھم من أصحاب المصلحة في برامج كفاءة الطاقة. كما أن انتمائھا للحكومة یمكنھا من إلقاء نظرة شاملة على االقتصاد 
 األوسع وبالتالي تحدید أنسب المداخالت القطاعیة واالستخدام األكثر فاعلیة للموارد. 

) وكالة تابعة للحكومة وراسخة. من مھامھ المشاركة في صیاغة السیاسات LCECیُعد المركز اللبناني لحفظ الطاقة (كذلك 
والتنفیذ وبناء القدرات ونشر المعلومات. كما یلعب دوًرا ھاًما في تمویل مشروعات كفاءة الطاقة من خالل مراجعة وتوفیر 

الطاقة للبنوك التجاریة اللبنانیة بواسطة الصندوق الوطني لكفاءة الطاقة  توصیات حول استخدام القروض لمشروعات كفاءة
  NEEREA.(22والطاقة المتجددة (

في دول مجلس التعاون الخلیجي، تشتمل والیة كھرباء البحرین ومدیریة المحافظة على المیاه في تخطیط الطاقة لھیئة 
الكھرباء ونقلھا وتوزیعھا (المركز اإلقلیمي للطاقة المتجددة وكفاءة  الكھرباء والمیاه على صیاغة وتنفیذ السیاسات في تولید

 ). 2015الطاقة 

مصر في طور إنشاء سلطات وطنیة لكفاءة الطاقة. تم إنشاء وحدة مركزیة ضمن إطار مجلس الوزراء، كما ھو الحال في 
). ال یزال إطار العمل 4.3األساسیة (شكل  وحدات كفاءة الطاقة القطاعیة في الوزارات المعنیةبقطاعي توفیر وطلب الطاقة

ھذا قید التطویر وسیحتاج إلى وحدة مركزیة (أو وكالة) معّززة لیكون أكثر فعالیة، حیث یمكنھ التركیز على التخطیط 
واالستراتیجیات والتنسیق ووضع األھداف والوحدات القطاعیة التي لدیھا عالقات قویة مع الشركات والمستھلكین (البنك 

 ).2011لدولي ا

 الھیكل المقترح لمؤسسات كفاءة الطاقة الوطنیة في مصر  .4.3الشكل 

مجلس وحدة كفاءة 
الطاقة

وحدة كفاءة الطاقة
الصناعة

ھیئة التنمیة الصناعیة

وحدة كفاءة الطاقة
المباني الُتجاریة

ھیئة تنمیة التجارة الداخلیة

وحدة كفاءة الطاقة
اإلسكان

مركز بحوث البناء واإلسكان

وحدة كفاءة الطاقة
النقل

المعھد الوطنیة للنقل

وحدة كفاءة الطاقة
السیاحة

الھیئة العامة للتنمیة السیاحیة

وحدة كفاءة الطاقة
المباني الحكومیة

وزارة التنمیة المحلیة

وحدة كفاءة الطاقة
القطاع الكھربي

الشركة القابضة لكھرباء مصر

وحدة كفاءة الطاقة
قطاع البترول

الشركة القابضة / وزارة البترول
لغاز مصر

 

 2011المصدر: البنك الدولي 

 الجھاز التنظیمي للمرافق
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من الممكن أن یّوفر الجھاز التنظیمي للمرافق قناة فّعالة لتنفیذ مشروعات كفاءة الطاقة من خالل تقدیم مجموعة من 
القطاعیة من خالل تكلیف المرافق وبرامج الحوافز باإلضافة إلى مخططات التزام المزّودین. على مبادرات كفاءة الطاقة 

) مثل 2014الصعید الدولي، ھناك العدید من األمثلة حول برامج تنظیمیة ناجحة ھدفھا تحفیز المرافق (ألین وكروسلي 
لطاقة طویلة األمد لكل قطاع اقتصادي ویحدد إجراءات ). وھذا یعتمد على استراتیجیة كفاءة ا3برنامج كالیفورنیا (الفصل 

 على المدى القریب والمتوسط والبعید:

تُعد حوافز العمیل، بما في ذلك الخصومات والتمویل المبتكر أو المخفّض والدعم غیر المالي للمستھلكین "عوامل  •
 الجذب" التي تساعد المستھلكین على اختیار الخیار الفعال.

معاییر التي تطالب بحد أدنى من الفاعلیة للمباني أو األجھزة أو المعّدات (وتقوم بإزالة الخیارات أما الرموز وال •
األقل فاعلیة من السوق) فھي بمثابة "العصا" التي تدفع مقاولي البناء وأصحاب المصانع نحو البضائع والخدمات 

 الفعالة.
توعیة على إعالم أصحاب الشأن في السوق بفرص یعمل التعلیم والمعلومات من خالل التسویق والتثقیف وال •

كفاءة الطاقة. عادةّ ما تشمل ھذه البرامج وضع العالمات والقیاسوالمقارنات التي تعتمد على اإلنترنت والمواد 
 المھنیة والتجاریة ومنھاج المدرسة والتبادل بین األقران.

الء أو المثبتین أو تجار التجزئة ال تعیق تقدم تساھم المساعدة التقنیة على ضمان أن الحواجز المعرفیة للعم •
 مبادرات فاعلیة ھامة.

 المرافق الملزمة

تتمتع الحكومات بخیار تقدیم مخطط شھادات كفاءة الطاقة والذي قد یكون آلیة فّعالة لتوفیر التمویل ألنشطة كفاءة الطاقة 
ثل ھذه المخططات من خالل أسعارأعلى بالرغم من أن ھذه وال یتطلب دعم التمویل العام. في النھایة، یدفع العمالء تكلفة م

 الزیادة قلیلة في األسواق التنافسیة. 

) بأنھ یمكن للسلطات القضائیة التي تسعى إلنشاء صناعة خدمات طاقة جدیدة أو 2014أوصى كل من ألین وكروسلي (
اوث ویلز (نیوساوث ویلز، أسترالیا) ) في نیوسESSتوسعة صناعة موجودة، تعلّم الكثیر من مخطط توفیر الطاقة (

). یعمل مخطط توفیر الطاقة على إنشاء حافز مالي لخفض استھالك الكھرباء من خالل تشجیع توفیر 3(الفصل 
 بعض األھداف األخرى تشمل: 23الطاقة.

 مساعدة المنازل والمشروعات التجاریة على خفض استھالك وتكالیف الكھرباء.  •
ض التلوث من خالل جعل خفض انبعاثات غاز الدفیئات أمر یمكن تحقیقھ بتكلفة تكملة أي مخطط وطني لخف •

 منخفضة. 
 خفض تكلفةالتولید اإلضافي للطاقة والنقل والبنیة التحتیة للتوزیع والحاجة إلى ذلك.  •

ى خفض عمل مخطط توفیر الطاقة أیًضا على تمكین المنظمات ذات الخبرة من مساعدة المشروعات التجاریة األخرى عل
). مزودي الشھادة المعتمدین ھم مشاركون متطوعون في برنامج ACPالكھرباء لتصبح من مزّودي الشھادة المعتمدین (

وفورات الطاقة ومؤھلون إلصدار وبیع شھادة وفورات الطاقة من مشاریع توفیر الطاقة. وبالتالي یُعد مخطط توفیر الطاقة 
مكنھما المساعدة على إصدار المرفق لتبادل شھادة كفاءة الطاقة ومزودي الشھادة دلیالً ھاًما آللیتي سیاسة وتنظیمیة وی

 المعتمدین من جھة ثالثة.

تعود ملكیة العدید من المرافق في دول الشرق األوسط وشمال أفریقیا للدولة، وھي احتكارات متكاملة رأسیًا. بإمكان ھذه 
حیث أن انخفاض الطلب في الذروة سیقلل من الحاجة إلى االستثمار في  المرافق االستفادة مباشرةً من برامج كفاءة الطاقة

 مزید من قدرة التولید الكھربائي أو یأجلھ. لكن، قد یتطلب األمر برنامج الوعي أو بناء قدرات لتشجیع مشاركة المرافق. 

سوق الكھرباء، یكون  في دول أخرى في الشرق األوسط وشمال أفریقیا حیث یوجد منافسة نشطة في بیع التجزئة في
الحافز أقل لدى المرافق لالستثمار في كفاءة الطاقة. في مثل ھذه الحاالت، قد یكون إلزام المرافق باتخاذ إجراء لتحقیق 

 أھداف كفاءة الطاقة أمًرا فّعاالً. 

  االمتثال للنظام

للتأكد من االمتثال لمتطلبات البرنامج، وتقدیم إن المسؤولیة الواضحة في مراقبة النتائج والتحقق منھا أیًضا أمًرا ضروریًا 
الدلیل على الفوائد الفردیة والقطاعیة والوطنیة من برامج كفاءة الطاقة. إن البیانات المجّمعة مفیدة في تقییم فعالیة برامج 

 المتغیّر. كفاءة الطاقة وتكون مصدر معلومات للصیاغة المستقبلیة للسیاسة لضمان بقائھا ذات عالقة لھیكل السوق
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ELEMENT 3: التمویل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الھدف ھو تحریك االستثمار الخاص في كفاءة الطاقة 
لجعل ھذه

األسواق ممّولة ذاتیًا. على الرغم من ذلك، تظل الحواجز أمام التمویل وتنفیذ إجراءات كفاءة الطاقة. تمت مناقشتھا تحت 
د من الحاالت، عادة ما یكون مصدر التمویل األساسي ھو . في العدی4.1العناوین األربعة في قسم التمویل في الشكل 

المصدر الوحید ألموال المستھلك الخاصة. عادةً ما تزید المصادر المذكورة أدناه فوق.

بعض الحواجز شائعة في كل الدول مثل التعرف الضئیل على توفیر الطاقة من االستثمارات الفعالة والحجم الصغیر 
ات والبیانات والقدرة على إدارة تمویل مشروعات كفاءة الطاقة. كذلك تتمتع الدول النامیة للمشروعات ونقص المعلوم

بحواجزھا الخاصة، بما في ذلك تطور بطيء لسوق رأس المال وقضایا اإلدارة واألسواق الصغیرة لكفاءة الطاقة وتكالیف 
تقلل ھذه الحواجز فرص الوصول إلى ). 2012أعلى لرأس المال ومخاطر وطنیة أعلى للمستثمرین (ریان وآخرون 

 أسواق رأس المال والتمویل الخاص للمشروعات. 
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 أدوات التمویل لكل مرحلة من  تطور السوق المالي .4.4الشكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .2012المصدر: ریان وآخرون 

مل لتحفیز التمویل وتوفیره. تحتاج الدول في مراحل مبكرة من تطویر رأس المال وأسواق كفاءة الطاقة إلى إطار عمل شا
یحتاج التصمیم وتشكیلة األدوات المالیة إلى مطابقة احتیاجات الدولة وھیكل سوقھا التجاري والمالي. على سبیل المثال، 

في تونس الفائدة من وراء تجھیز المشروعات لتكون جاھزة للبیع. یظھر  PROSOLیظھر برنامج تسخین المیاه الشمسي 
یًا أنھ في الدول ذات تطور بطيء لسوق رأس المال، یعتمد االستثمار في كفاءة الطاقة بشكل أساسي تخطیط 4.5الشكل 

على التمویل العام من خالل منح وأدوات قروض میسرة الشروط. كذلك قد تكون الحوافز على ھیئة إجراءات مالیة، مثل 
ونس لألجھزة ذات كفاءة الطاقة والتي ال تصنّع خفض الجمارك كما ھو الحال في الصندوق الوطني إلدارة الطاقة في ت

محلیًا. وعندما تنشط حركة التنمیة، عادة ما تنمو معھا نسبة االستثمار في كفاءة الطاقة من خالل الدعم التجاري. تتمتع 
 )4.1لبنان بالخبرة في التعاون ما بین وكاالت الحكومة والقطاع المصرفي في مجال كفاءة الطاقة (مربع 

 

 . سیاسة وتمویل كفاءة الطاقة في لبنان4.1بع المر

كما تم  2015-2011) بشكل رسمي للفترة بین عامي NEEAPتبنت الحكومة اللبنانیة خطة العمل الوطنیة لكفاءة الطاقة ( 
) بالتعاون مع مشروع كفاءة الطاقة في قطاع التشیید في البحر LCECتطویرھا من قبل المركز اللبناني لحفظ الطاقة (

متوسطیة وجامعة الدول العربیة  -) و دعم تعزیز التكامل وتحسین األمن في سوق الطاقة األوروMED-ENECالمتوسط (
والمركز اإلقلیمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة. طّور المركز اللبناني لحفظ الطاقة خطة العمل الوطنیة لكفاءة الطاقة في 

 صلحة الوطنیین والدولیین في خمس دورات مراجعة. بالتنسیق مع أصحاب الم 2010أكتوبر عام 

ھي االستراتیجیة الشاملة األولى في مجال كفاءة  2015-2011إن خطة العمل الوطنیة لكفاءة الطاقة في الفترة بین عامي 
اقة العربیة التي الطاقة والطاقة المتجددة التي یتم تبنیھا من قبل حكومة لبنانیة أو عربیة. وھي مشتقة من إرشادات كفاءة الط

وضعتھا جامعة الدول العربیة وّوزعتھا على دولھا األعضاء. خطة العمل الوطنیة لكفاءة الطاقة عبارة عن وثیقة رسمیة 
% طاقة متجددة 12مبادرة وطنیة تمھد الطریق لنھج منظم من أجل تحقیق الھدف الوطني لتحقیق نسبة  14تتكّون من 

ءات حفظ الطاقة التي یجب أن تنفذھا الدولة من أجل تحقیق أھداف الطاقة الوطنیة. . كما تحدد إجرا2020بحلول عام 
وتھدف الخطة إلى تعزیز دور القطاع العام في توفیر المعلومات للمستھلكین، وتطویر طاقة شمسیة ومائیة وتبني قوانین 

 حفظ الطاقة ومنع المصابیح الّوھاجة وتطویر آلیات التمویل.

التمویل 
 العام

ویل التم
 الخاص

  

   الخاص االستثمار

   المحلي العام االستثمار

   منحة

   الشروط میّسر قرض

   الشرائیة القوى تعادل

 مستوى تطور أسواق رأس المال

متوس متدني
 

 عالي
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ویل كفاءة الطاقة عبر البنوك. كان بنك لبنان المركزي بالغ األھمیةفي تطویر صندوق وطني وكذلك في لبنان، یتم تم
). كان الھدف منذ البدایة استخدام البنوك من أجل تحفیز االستثمارات من خالل عملیات LCECالسلطة المحلیة للطاقة (

 طاقة المتجددة بالمكّونات التالیة:تمویل منخفضة التكلفة. یتمتع الصندوق الوطني لكفاءة الطاقة وال

 أسعار فائدة مدعومة من الحكومة، حیث یعفي بنك لبنان المركزي البنوك من متطلبات االدخار.• 
معونات حكومیة نقدیة، والتي یتم دفعھا مع االنتھاء من المشروع ویقوم المركز اللبناني لحفظ الطاقة بالتأكید على • 

% من مبلغ القرض حسب إذا ما كان القطاع یحصل 15% أو 5االتحاد األوروبي وتمثل نسبة التوفیر. تأني المعونات من 
 على نوع آخر من المعونات. 

 موظفًا ("كفالة الطاقة") 40كفالة قرض للشركات الصغیرة والمتوسطة حتى • 
ء على مستوى كفالة مؤسسة برنامج مساعدة تقنیة لتحسین مھارات الطاقم التقنیة واإلداریة في تقدیم النصیحة للعمال

 الضمان والبنوك التجاریة المشاركة وبنك لبنان المركزي.
 

http://www.med-2013وبنك االستثمار األوروبي،   enec.com-http://www.medالمصادر: 
enec.eu/sites/default/files/user_files/downloads/Financing%20EE%20Final.pdf 

 

تشیر الخبرة الدولیة إلى أن الحكومات تالقي نجاًحا أكبر في التمویل العام عندما تكون جزء من مخططات عمل وطنیة 
  24عمال والمالیة ومّصممة لمواجھة مخاطر االستثمار المحلي وتقییدات السوق.أوسع مطّورة مع تجّمعات األ

). یعتبر توافق السعر مع التكلفة 4.5ستعتمد مالئمة خیار التمویل على العدید من خصائص السوق األساسیة (الشكل 
أحد العوامل الرئیسیة في قیاس الحقیقیة إلنتاج وتوزیع الطاقة من أحد العناصر المھمة التي تؤخذ بعین االعتبار، وھو 

أي فیما إذا كان ھناك  –مستوى دعم الطاقة. كما تُعد درجة تحرر سوق الطاقة أیًضا من المسائل المھمة في ھذا الشأن 
منافسة في جانب العرض من قبل شركات الكھرباء، أو أنھا مملوكة حصریًا من قبل الدولة. تتضمن العوامل األخرى 

في السوق والمستوى الوظیفي في النظام المصرفي. یجب أن تتّوفر استراتیجیة الخروج للحاالت عندما مستوى الرأسمالیة 
 یتم تطویر سوق كفاءة الطاقة بشكل كاف یسمح لألسواق المالیة الخاصة باستالم التمویل. 

 مواصفات السوق العامة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفریقیا .4.5الشكل 

 

 فین. المصدر: المؤل
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 تمویل كفاءة الطاقة في القطاع العام

تزید كفاءة سیاسات وبرامج كفاءة الطاقة عندما تكون ھناك إصالحات أسعار الطاقة وتعمل على تحسین الحوافز المالیة 
 للمستخدمین النھائیین للطاقة لتبني إجراءات كفاءة الطاقة. 

جد احتمالیة أكبر أن یكون تقدیر المستھلكین الستخدام الطاقة قلیل في الدول التي یتم فیھا دعم سعر التجزئة للكھرباء، یو
وأن تكون معلوماتھ فقیرة حول قیمة كفاءة الطاقة. في ھذه األسواق، قلما تكون آلیات تمویل المستھلك مالئمة. بإمكان 

الي للطاقة. قد تعتبر ھذه الدول الحكومات في مثل ھذا الوضع تقدیم آلیة تمویل عام للتخفیف من اإللغاء التدریجي للدعم الم
أنھ من الضروري زیادة الوعي حول أھمیة كفاءة الطاقة على المستوى الوطني والحصول على الدعم العام إلزالة دعم 

 الطاقة.

حتى ومع ھبوط أسعار النفط األخیر، تبقى أعباء المیزانیة ثقیلة على دول الشرق األوسط وشمال أفریقیا المستوردة للطاقة 
لصافیة والتي تدیر دعم الطاقة أو آلیات بدیلة للسیطرة على أسعار التجزئة كي تبقى تحت مستویات التكلفة. وألن فوائد ا

دعم الطاقة تمیل إلى أن تتحقق بشكل تفضیلي لألغنیاء، فإن النتیجة المتوقعة ھي عدم المساواة االجتماعیة أیًضا. في الدول 
خفض للفرد ، یجب أن یشمل أي تعدیل على بنیة أسعار التجزئة على برامج شبكة الضمان ذات الناتج المحلي اإلجمالي المن

االجتماعي وغیرھا من آلیات التخفیف لدعم الفقراء والضعفاء. كذلك من المرجح أن یكون لدى المستھلكین في ھذه الدول 
 مستوى منخفض من التمویل المتوفر لالستثمار في كفاءة الطاقة.

البرامج التي تنفذھا المرافق والتي تشمل شراء بالجملة ألجھزة كفاءة الطاقة جیًدا في ھذه الدول، حیث لدیھم بینما ستعمل 
، ركزت جھات دولیة عّدة على استبدال اإلنارة غیر الفعالة، مثل برنامج 3میزة خفض أسعارھم. كما تم ذكره في الفصل 

وب أفریقیا وبرامج اإلنارة ذات الصمام الثنائي الباعث للضوء في تبدیل مصابیح الفلوري المدمج في بنغالدش ومصر وجن
الجزائر ومصر والھند والمغرب وتونس. في مصر، على سبیل المثال، نتج عن برنامج مصباح الفلور المدمج خفض 

فواتیر الكھرباء % بفضل شراء الجملة للعامة، وكان بإمكان العمالء الدفع بالتقسیط من خالل 50التكلفة في األسعار بنسبة 
 الشھریة.

للحكومات دور ھام في تحفیز االستثمار في مجال كفاءة الطاقة: أوالً من خالل المیزانیة العامة واالستثمارات بواسطة 
صنادیق مخصصة أو وسطاء مالیین. ثانیًا، من خالل التطبیق المصمم ألدوات تخفیف المخاطر المالیة، من أجل تحریك 

 25).4.6یئة الخاص (الشكل االستثمار صدیق الب

 تعتمد خیارات التمویل المالئم على مستوى تشغیل النظام المصرفي  .4.6شكل  

 

 المصدر: المؤلفین. 

من الممكن توزیع األموال العامة من قبل السلطات العامة مباشرةً من خالل منح لكفاءة الطاقة ومعونات االستثمار، 
فّعال بالكامل. على سبیل المثال، شجع برنامج طاقة أفضل في المنازل في إیرلندا،  وبالتالي ال یتطلب األمر نظام مصرفي

، العائالت على االستثمار في تطویر كفاءة الطاقة. توفر السلطة منح مالیة 26الذي تدیره سلطة الطاقة المستدامة في إیرلندا 
اءات. لھذه المنح بعض القیود إذ أنھا ذات الجاف وغیرھا من اإلجر�من أجل عزل األسقف والجدران الخارجیة والعزل

مبالغ صغیرة وبالتالي ال تسمح بإمكانیة االستثمار في تحسینات أكبر في مجال كفاءة الطاقة والتي لدیھا تكالیف أولیة عالیة، 
 حتى وإن كان مردود االستثمار مغریًا. 

حوافز مالیة مثل خصومات على الضریبة، بینما یبقى  في الدول التي لدیھا أنظمة مصرفیة أقل تطّوًرا، من المناسب تقدیم
جمع الضریبة الفعال مطلوبًا. بالرغمن من وجود الحوافز الضریبیة الستثمارات كفاءة الطاقة في العدید من الدول، إال أن 

التي تقدم إعفاء قلیل من دول الشرق األوسط وشمال أفریقیا تقدم مثل تلك الحوافز. والدول المستثناة من ذلك ھم األردن، 
من ضریبة المبیعات والرسوم الجمركیة لمعّدات كفاءة الطاقة، والضفة الغربیة وغزة حیث تعفى معّدات كفاءة الطاقة من 
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ضریبة القیمة المضافة/ضریبة المبیعات، وتونس حیث تعفى معّدات كفاءة الطاقة من ضریبة القیمة المضافة (المركز 
 ).2015فاءة الطاقة اإلقلیمي للطاقة المتجددة وك

من الممكن الحصول كذلك على التمویل العام من خطوط االئتمان والقروض (التي قد تتوفر بنسب میسرة) للمؤسسات 
تتمتع العدید من دول الشرق األوسط وشمال أفریقیافریقیا بأنظمة مصرفیة 27المالیة المحلیة إلقراض المشروعات.

لمالیة التجاریة ال تملك رأس مال كبیر وبالتالي فإن التمویل ال یزال نادًرا أو باھظ تشغیلیة، إال أن العدید من األسواق ا
الثمن، وبإمكان األموال العامة توفیر رأس المال. بإمكان القروض المیسرة الشروط وخطوط االئتمان وتسھیالت الكفالة 

ین. األول قادم من البنك الدولي بإجمالي زیادة السیولة وخفض مجازفة عدم التسدید. یوجد في تونس خطي ائتمان مخصص
ملیون دوالر للقروض طویلة األمد وبكفالة الحكومة التونسیة للمشروعات الصناعة والتولید المشترك في  40رأس مال 

ملیون یورو لتوفیر قروض للتولید  40مجال كفاءة الطاقة. والثاني قادم من وكالة التنمیة الفرنسیة بإجمالي رأس مال 
 ). 2013ترك وكفاءة الطاقة ومشروعات الطاقة المتجددة (المركز اإلقلیمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة المش

بعد تأمین السیولة لتمویل مشروعات كفاءة الطاقة من خالل المؤسسات المالیة المحلیة، فإنھ من الممكن استخدام األموال 
ل حوافز لتخفیف المجازفة، كأسعار فائدة مخفضة أو فترات تسدید العامة لتشجیع االستثمار الخاص (للمستھلك) من خال

مطّولة. في لبنان، یّوفر الصندوق الوطني لكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة آلیة تمویل ریادیة األعمال لمشروعات الطاقة 
الشروط طویلة األمد بسعر المستدامة. یّوفر الصندوق الوطني لكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة بشكل أساسي قروض میسرة 

%. تقدم قروض الصندوق الوطني لكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة للمستخدمین النھائیین من خالل جمیع 1-0فائدة بنسبة 
عاًما تشمل فترة سماح ألربع  14البنوك التجاریة في لبنان ولكل أنواع مشروعات كفاءة الطاقة، مع فترة تسدید تصل إلى 

 ).2015اإلقلیمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة أعوام (المركز 

 تمویل شركة خدمات الطاقة

یقدم نموذج تمویل شركة خدمات الطاقة دعم رأس مالي لمشورعات كفاءة الطاقة، ویتم التسدید من خالل ادخار مشترك أو 
عادةً ما تقترض شركة خدمات  عقود ادخار مكفولة. في األسواق ذات رأس مال عاٍل وشركات خدمات الطاقة تعمل جیًّدا،

الطاقة التمویل للمشروع مباشرةً من المؤسسات المالیة التجاریة. تعمل شركة خدمات الطاقة بفعالیة كوسیط بین المستھلك 
والمؤسسة، ویخفض ضمان شركة خدمات الطاقة من المجازفة المتوقعة للمؤسسة وقد یؤدي ذلك إلى تخفیض أسعار 

ھ بإمكان شركة خدمات الطاقة توفیر أسھم لتمویل المشروع، إال أن ھذا ال یمثل الحّل األمثل ألنھ یحّدد الفائدة. بالرغم من أن
 عدد المشروعات التي یمكنھا تنفیذھا.

 األسواق ذات مستویات منخفضة من رأس المال

لمالیة رأس مال كبیر وتكلفة یستفید نموذج شركة خدمات الطاقة من موارد تمویل إضافیة في الدول التي ال تملك أسواقھا ا
االقتراض فیھا عالیة. في ھذه الحاالت، من الممكن أن توفر األموال العامة (المخصصة لتمویل كفاءة الطاقة) أو 
المؤسسات المالیة الدولیة أو الوكاالت المانحة مصادر رأس مال أقل سعًرا والتي من شأنھا تحسین كفاءة التكلفة 

). من الممكن أن تمر مصادر التمویل اإلضافیة ھذه عبر البنوك التجاریة والمؤسسات 4.7(الشكل لمشروعات كفاءة الطاقة 
المالیة المحلیة. إضافةً إلى ذلك، من الممكن أن تّوفر ھذه المصادر الثالث الدعم للبنوك التجاریة مما سیؤدي إلى خفض 

 تحفیز الطلب على شركات خدمات الطاقة. تكلفة التمویل كذلك. وفي كل األحوال، بإمكان التمویل اإلضافي

 خیارات تمویل شركة خدمات الطاقة األنسب اعتماًداً على مستوى رأس المال .4.7الشكل 

 

 المصدر: المؤلفین. 
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بالرغم من النجاح الكبیر لشركات خدمات الطاقة في الوالیات المتحدة، وعلى نطاق أقل في أوروبا، إال أنھا بدت أقل نجاًحا 
) في Yes Bankدول النامیة ألن البیئة التي تحقق النجاح لیست متقّدمة بشكل كاٍف. على سبیل المثال، طّور یس بنك (في ال

الھند إجراء تسھیلي لإلقراض لصالح كفاءة الطاقة لألنشطة الخارجة عن المیزانیة العمومیة مثل تمویل شركة خدمات 
 ). 3.1دم تقّدم سوق شركات خدمات الطاقة في البالد (انظر المربع الطاقة، لكنھ لم یلَق إقباالً كبیًرا نظًرا لع

كفاءة الطاقة، األمر الذي ساعدھا على خفض  إجراءات في تنفیذ نجاًحا كبیًرا  حققت سلطة تولید الكھرباء في تایلندا  لكن، 
ق البیئة العالمیة، تبنت سلطة تولید طلب الكھرباء وتلبیة الطلب خالل فترات النقص في التولید.بمساعدة البنك الدولي ومرف

الكھرباء في تایلندا مجموعة من اإلجراءات بما فیھا وضع تطوعي للعالمات على األجھزة وترویج شركات خدمات الطاقة 
  وبرامج اإلنارة في قطاعي السكن والتجارة وتحسین مستوى كفاءة الطاقة في المباني التجاریة.

د من دول الشرق األوسط وشمال أفریقیا، مع تولیھم مھام متنوعة من مھام شركات برزت عدد من الشركات في العدی
 ): 2014خدمات الطاقة، لكن ال یزال اإلقبال علیھا محدوًدا من النماذج المالیة الموجودة في أماكن أخرى (بانیف وآخرون 

ا إلى األمام. یوجد تشریع ، لكن أعاقت الحواجز تطورھ1992في عام  المغرببدأت أول شركة خدمات طاقة في  •
أولي یعّرف شركات خدمات الطاقة، لكن ال یزال تشریع ثاني (یذكر المواصفات التقنیة وتعریف اإلجراءات من 

شركات خدمات طاقة تشغیلیة،  4إلى  3أجل إنشاء سوق شركة خدمات الطاقة) بانتظار أن ینشر. یوجد في البلد 
الة على أساس رسوم مقابل خدمة. یقر قانون الطاقة بأن شركات خدمات تقوم بشكل أساسي بتركیب اإلنارة الفع

وتوفیر  2014الطاقة عبارة عن آلیة لتنفیذ كفاءة الطاقة. سیعمل إنشاء صندوق مكّرس لكفاءة الطاقة في عام 
 حوافز مالیة ومراجعة تقییم عملیة الشراء العامة على المساعدة على تحفیز الطلب. 

ركات خدمات طاقة معترف بھا من قبل الوكالة الوطنیة التونسیة إلدارة الطاقة ومسموح ش 10تونس  یوجد في •
لھا بالعمل في إطار قانون إدارة الطاقة. یمّول الصندوق الوطني إلدارة الطاقة (تونس) شركات خدمات الطاقة 

). یتم توفیر دعم MRV( وتبنت الوكالة الوطنیة التونسیة إلدارة الطاقة بروتوكول للقیاس واإلبالغ والتحقق
% لمشروعات شركة خدمات الطاقة المطبّقة، وضمن إطار الصندوق الوطني إلدارة الطاقة، 20استثمار بنسبة 

% من تكالیف المشروع. یتوافر صندوق كفالة للقروض 15یوفر خط ائتمان خاص قروض بال فائدة لنسبة 
% من الدفعات 75دوالر) أو  400.000ض (% من القر75لشركة خدمات الطاقة مما یغطي ما یصل إلى 

 لشركات خدمات الطاقة.
خدمات كفاءة طاقة محدودة وال تقّدم كفاالت األداء. قد تكون شركات  مصر شركات خدمات الطاقة فيتقّدم  •

خدمات الطاقة مؤھلة لتنفیذ مشروعات ضمن مشروع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ومرفق البیئة العالمیة. 
 شركة كفالة القروض في مصر شركات خدمات الطاقة لتطبیق مشروعات كفاءة الطاقة.  استخدمت

شركة خدمات طاقة  11. یوجد في األردن 1991عملھا في عام ألردن بدأت أول شركة خدمات الطاقة في ا •
تشغیلیة وھي عبارة عن شركات صغیرة تقدم خدمات كفاءة الطاقة. بإمكان شركات خدمات الطاقة تمویل 

أعوام).  6إلى  4% من المدخرات الشھریة لمدة من 70-50شروعات بناًء على عقود أداء (تأخذ باألساس نسبة م
تقوم الكثیر من المشروعات على أساس رسوم مقابل خدمات. بإمكان كل من طاقة األردن المتجددة وصندوق 

 دمات الطاقة. كفاءة الطاقة وخطة العمل الوطنیة لكفاءة الطاقة لألردن تمویل شركات خ
لكن لدیھا اثنتان فقط اآلن. تقدم شركات خدمات الطاقة  2010ثمانیة شركات خدمات طاقة في عام  لبنانكان لدى  •

خدمات على أساس رسوم مقابل خدمة (لم تستمر عقود األداء). یقوم مركز حفظ الطاقة اللبناني بتعزیز شركات 
الطاقة والبیئة تقوم بتدریب شركات خدمات الطاقة. تدعم خطة خدمات الطاقة. الجمعیة اللبنانیة للحفاظ على 

 العمل الوطنیة لكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة شركات خدمات الطاقة. 
خمس شركات تقوم بالتدقیق في حسابات الطاقة وقد تشكل نواة لصناعة  المملكة العربیة السعودیةیوجد لدى  •

كفاءة الطاقة الوطني عملیات شركة خدمات الطاقة، وقامت دورات  محلیة لشركات خدمات الطاقة. یدعم برنامج
 تدریبیة وندوات بوضع مشروعات كفاءة الطاقة وتنفیذھا.

العدید من شركات خدمات الطاقة المحلیة والدولیة. ومن المرجح أن ینمو  االمارات العربیة المتحدةیوجد لدى  •
طاقة اتحاد مقرھا في دبي وھي شركة رائدة تستھدف آالف سوقھا إثر تبني قوانین داعمة لھا. شركة خدمات ال

. قام المكتب التنظیمي والرقابي 2030ملیون دوالر بحلول عام  600المباني. قد تصل إمكانیة االستثمار إلى 
بطرح إطار عمل تنظیمي لشركات خدمات الطاقة یشمل اعتماد شركات خدمات الطاقة والعقود االعتیادیة 

  قق من التوفیر وآلیات حّل النزاع.والمراقبة والتح

 وتطور السوق لشركة خدمات الطاقة في الدول  المختارة ملخص خطة العمل الوطني لكفاءة الطاقة  4.1الجدول 

 الدولة

خطة العمل 
الوطني 
لكفاءة 
 الطاقة

إجراءات 
 كفاءة الطاقة

شھادة شركة  دور شركة خدمات الطاقة
 خدمات الطاقة

برامج لتطویر 
دمات شركة خ

 الطاقة
تدقیق حسابات 

التعاقد على أداء  مشروعات إرشادیة الطاقة
 الطاقة

   التعاون مع المّوزعین أھداف داللیة 2012 مصر
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47.09       

الضفة 
الغربیة 

 وقطاع غزة
      لیةأھداف دال 2011

المملكة 
العربیة 

 السعودیة
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برنامج 
كفاءة 

استخدام 
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اإلمارات 
العربیة 
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 ، المؤلفون2014المصدر: مشروع كفاءة الطاقة في قطاع التشیید في البحر المتوسط 

 المرفق تمویل

متطلبات على المرافق من أجل تطبیق برامج كفاءة الطاقة، إما بشكل  بإمكان الحكومات الوطنیة فرض أوامر رسمیة أو
مباشر في حالة المرافق التي تملكھا الدولة أو بشكل غیر مباشر من خالل فرض ترخیص في حالة أسواق الكھرباء التي 

ق مباشرةً من خالل أموال لدیھا تنافس في البیع بالتجزئة. من الممكن الحصول على التمویل الالزم لھذه البرامج من المرف
انظر أدناه)، أو من التمویل التجاري من جھة أخرى مثل مؤسسة مالیة -عامة (ترفع عادةً من خالل رسوم فوائد عامة

 ). 4.8محلیة أو دولیة (شكل 

 مصدر تمویل المرفق وخیارات التمویل المتاحة .4.8الشكل 

 
 المصدر: المؤلفین. 

ختلفة من الدعم المالي إلى العمیل من خالل المرافق، وذلك یشمل المنح والقروض المیسرة من الممكن إیصال األشكال الم
الشروط والصنادیق المتجددة وغیرھا من المنتجات التي تھدف إلى تخفیف المخاطر. تّوفر مشروعات كفاءة الطاقة الممّولة 

من خالل التمویل بتجزئة الدفعات على الفاتورة  بھذه الطریقة مصدر تمویل للعمالء من أجل االستثمار في كفاءة الطاقة
وتحسین العالقة التجاریة بین المرفق والعمالء لتسدید القروض المالیة من خالل دفعات تسدد على الفاتورة، كما في المثال 

مالئمة في أي  أعاله حول برنامج مصر لتوزیع مصابیح الفلور المدمج. إن برامج كفاءة الطاقة التي یتم تنفیذھا في المرفق
من قطاعات االستخدام النھائي، ولكن یعتمد أفضل شكل من أشكال الدعم على نوعیة إجراءات كفاءة الطاقة ومواصفات 

 السوق.

لبرامج تمویل كفاءة الطاقة في المرافق فھًما بسیطًا لبرامج المرافق الفعالة. تم تحفیز معظم  3تقدم نتائج التحلیل في الفصل 
برامج الستة التي تم دراستھا وتحلیلھا لتبني كفاءة الطاقة من خالل متطلبات السیاسة، بالرغم من أنھ كان المرافق في ال

لبعضھا دوافع متعلقة باألعمال وخاصة بالسوق المحلي. كان ھدف البعض (خاصةً في أسواق الدول النامیة) بیع منتجات 
صادیة النامیة والتي في طور النمو) نحو االستمرار بكفاءة الطاقة أو خدمات إضافیة، بینما اتجھ آخرون (في األنظمة االقت

 بغض النظر عن القوانین لخفض الطلب على الكھرباء وتأجیل االستثمار في التولید والنقل والتوزیع. 
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وم العدید یعود توفیر خدمات كفاءة الطاقة في األنظمة االقتصادیة في طور النمو بالفوائد على المرفق من نواٍح عدة، وتق
من المرافق حالیًا بتبني برامج كفاءة الطاقة، عادةً بما یتماشى مع االلتزامات السیاسیة والتنظیمیة، من أجل تلبیة الحاجة إلى 
الكھرباء بشكل فّعال من ناحیة التكلفة. دعمت جمیع المنافع في جنوب أفریقیا وتایلندا والھند كفاءة الطاقة. تؤدي اإلنارة 

خفض ذروة الطلب بشكل ملحوظ في جمیع الدول ولكنھا ذات أھمیة خاصة في الدول التي لدیھا تولید كھرباء  الفعالة إلى
غیر كاٍف أو توزیع ضعیف. وأخیًرأ، قد تسعى المرافق في الدول التي لدیھا تسعیرات مدعومة ال تلبي تكلفة تزوید 

 بواسطة كفاءة الطاقة.الكھرباء إلى تخفیف عبء اإلعانة المالي من خالل خفض الطلب 

كما سبق وذكرنا، من أكثر برامج كفاءة الطاقة المنتشرة في المرافق حول العالم ھو تركیب مصابیح الفلور المدمج (كما في 
المثال أعاله من مصر)، ھذا البرنامج فّعال جًدا في خفض ذروة الطلب وتحقیق توفیر الطاقة. بینما قامت المرافق المعنیة 

برامج مصابیح الفلور المدمج بشكل كامل، مما ّوفر للعمالء ھذه المصابیح إما مجانًا أو بدعم، قام البعض بتمویل بعض 
اآلخر بجعل العمالء یدفعون تكلفتھا من خالل دفعات على فواتیرھم بواسطة نظام الفواتیر. بالرغم من النجاح الظاھر لھذه 

ار بتطبیقھا بدون الدعم المستمر من بنوك التنمیة متعددة األطراف أو البرامج، لم تتمكن العدید من المرافق من االستمر
مانحین آخرین، وذلك بسبب نقص التكلیف التنظیمي وعدم القدرة على استرداد تكالیف البرنامج من خالل مراجعات 

 التسعیرة. 

بالرغم من أن االنخفاض في مبیعات أدت التسعیرات المدعومة في العدید من الدول النامیة إلى عدم تحفیز تنفیذ البرنامج 
الكھرباء الناتج عن إدخار الكھرباء أدى إلى خفض عبء الدعم بشكل فّعال. وھذا یشیر إلى الحاجة إلى نھج متكامل لكفاءة 

 الطاقة مع حوافز تنظیمیة واضحة المالمح وآلیات تمویل مستدامة.

 

 

 تكلفة الفوائد العامة

تمویل لبرامج كفاءة الطاقة من خالل نظام تكلفة الفائدة، الذي یضاف على فاتورة بإمكان الحكومات المحلیة تحصیل 
المرفق للعمیل ویقوم المرفق بجمعھا. بما أن ھذه التكلفة ستزید من تكلفة الطاقة للمستخدمین النھائیین، فمن األفضل تطبیقھا 

عن األمر آلیة تمویل معقدة تقوم فیھا الحكومة بجمع  في األسواق التي ال یوجد فیھا دعم مالي ألسعار الطاقة. وإال، سینتج
 مبالغ لدعم كفاءة الطاقة بینما تخفض تكلفة الطاقة وبالتالي ال تشجع كفاءة الطاقة. 

من الممكن أن تستخدم الحكومات فیما بعد أموال كفاءة الطاقة التي ُجمعت لتوفیر تمویل عام لدعم برامج كفاءة الطاقة، التي 
ن یدیرھا المرفق أو وكاالت الحكومة لكفاءة الطاقة، أو أي وكالة عامة أو خاصة مسموح لھا تنفیذ برامج كفاءة من الممكن أ

 الطاقة من قبل األجھزة التنظیمیة. 

عندما تكون مرافق الكھرباء متكاملة رأسیًا ومحتكرة من الوالیة، یقوم المرفق بجمع ھذه التكلفة وإدارتھا، كما ھو الحال في 
فورنیا. عندما یكون سوق الكھرباء حّر، تقوم عادةً بجمع ھذه التكلفة شركات المرافق ویتم إدارتھا من قبل وكالة أو كالی

). تسمح ھذه األموال لبرامج تطویر كفاءة 4.9وكاالت مخصصة تابعة للدولة، أو من قبل الجھاز التنظیمي للمرفق (شكل 
إضافةً إلى حواجز السوق لكفاءة الطاقة، كما تدعم تنفیذ البرنامج من خالل  الطاقة بمواجھة الحواجز التقنیة والتنظیمیة

 التمویل المباشر والحوافز ومبادرات التوعیة والتثقیف.

 إدارة رسوم الفائدة العامة اعتماًدا على ھیكلیة سوق الكھرباء 4.9شكل  

 
 المصدر: المؤلفین. 
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ELEMENT 4: بناء القدرات وزیادة الوعي  

والمؤسسات المسؤولة بشكل مباشر  تحتاج المنظمات
عن التنفیذ إلى قدرات داخلیة لتطبیق برامج كفاءة 
الطاقة، وذلك یشمل موارد بشریة مدربّة ومخلصة 
ولدیھا الخبرة لتطویر برامج كل قطاع وتطبیقھا بشكل 
مستدام. إضافةً إلى ذلك، یتطلب التنفیذ الفّعال لسیاسات 

المصلحة على  كفاءة الطاقة أن یكون جمیع أصحاب
درایة بفوائد تحّسن كفاءة الطاقة، مما یدعو إلى تحضیر 
استراتیجیات  اتصال  قویة ومستھدفة بشكل جید. تشیر 

إلى بعض األمثلة لإلجراءات  4.1في الشكل  4نقطة 
 التي یمكن استخدامھا لبناء القدرات وزیادة الوعي.

 

ا ال یتجزأ من البیئة لذلك، تُعد الجھود المستھدفة لبناء القدرات جزءً 
التمكینیة، وینبغي أن یتضمن مبادرات تعلیمیة للوفاء باحتیاجات كل 
أصحاب المصلحة. تعتبر ألمانیا (إلى جانب ھولندا والدنمارك) القائدة العالمیة لخلط السیاسة من أجل تحسین كفاءة الطاقة 

مانیا إلى إطار عملھا الحاكم القوي، والذي یضم رصید تشیر خطة العمل الوطنیة لكفاءة الطاقة في أل28في قطاع العمران.
جید من المعلومات والبرامج االستشاریة مع مخططات تمویل وتحفیز لقطاع العمران، ویشمل معاییر أدنى أداء للطاقة 

 للمباني الجدیدة وتلك التي تخضع إلى تجدیدات كبیرة. 

ة عالیة الكفاءة، والمصممة لضمان تطویر القدرات وتوفیر أنشطة بإمكان الدعم المالي والسیاسات تدعیم المباني الجدید
المعلومات. كما یتوافر الدعم المالي، من خالل المنح والقروض المیسرة الشروط، لإلجراءات المنفردة وللتحدیثات 

اتصال فّعالة من أجل الشاملة، باإلضافة إلى معاییر البناء الجدیدة ذات األداء الفائق. تتماشى ھذه األعمال مع مبادرات 
إعالم المستھلكین النھائیین وتحفیزھم باإلضافة إلى المھنیین لتحسین كفاءة الطاقة في المباني. بشكل جماعي، حققت 

 البرامج تحّول ضخم في السوق وذلك بوضع معاییر جدیدة.

اقة وخلق الوعي بفوائد الحد من ورغم أن الھدف الشامل من مبادرات بناء القدرات وبرامج التدریب ھو تعزیز كفاءة الط
استخدام الطاقة وأھمیتھ، إال أن لكل قطاع متطلباتھ الخاصة. فعلى سبیل المثال، تحتاج جمیع شركات القطاع الصناعي 
وشركات خدمات الطاقة والمرافق ومصنّعي المعدات ووكاالت الطاقة والبنوك التجاریة إلى إدراك أھمیة االستثمار في 

  كفاءة الطاقة.

یعتبر بناء القدرات وتدریب المستھلكین ومطوري المشروعات والمقرضین من العوامل الضروریة أبًضا لتعزیز كفاءة 
الطاقة في قطاع الخدمات، ألن المستھلكین وبشكل عام یملكون معلومات قلیلة حول فوائد كفاءة الطاقة المحسنة وأفضل 

لمملكة المتحدة كمثال عن سیاسة شاملة لبناء القدرات للقطاع العام، حیث الخیارات المتاحة لھم. من الممكن الرجوع إلى ا
یوجد استراتیجیة قویة للقطاع العام وقواعد ومعاییر واضحة للمشتریات العامة وأنشطة جیدة العتبار المباني العامة نموذًجا 

صفات الفنیة لألداء الخاصة باستھالك مجموعة من الموا 29یحتذى بھ. یشمل برنامج الحكومة البریطانیة لشراء المعاییر 
الطاقة. للبرنامج ثالث مستویات أساسیة: المعیار اإللزامي األدنى وأمثلة على أفضل الممارسات ورائد السوق. یوجد 

 برنامج تدریبي قائم على الویب ومدعوم بورش عمل تھدف إلى الوصول إلى أكبر عدد ممكن من الداعمین. 

قدرات مع نضوج السوق وبالتالي سیكون ھناك حاجة إلى معلومات وبرامج تدریبیة جدیدة (الشكل تتغیّر متطلبات بناء ال
4.10.( 
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 نضوج السوق  تماشیًا مع زیادة  -وزیادة الوعي–تغییر متطلبات بناء القدرات  4.10شكل 

 
 المصدر: المؤلفین. 

وتمكیني وبیئة مالئمة لتسھیل الحصول على تحتاج شركات خدمات الطاقة، كي تعمل بنجاح، إلى إطار عمل تنظیمي 
تمویل قلیل التكلفة ووعي كاٍف حول فوائد كفاءة الطاقة. وبالتالي، یتطلب األمر أعمال محددة لتحضیر السوق لتمویل 

 EPS Capitalشركة خدمات الطاقة من خالل رفع القدرة التقنیة للمؤسسات ذات الصلة. على سبیل المثال، نفّذت شركة 
مكسیك برنامج تدریبي لموظفي المؤسسات المالیة المحلیة، شمل المناھج الموصى بھا لتقییم مشروعات كفاءة الطاقة في ال

 EPSوالمخاطر المرتبطة بھا، كما ساعد المؤسسات المالیة على فھم نماذج أداء شركة خدمات الطاقة. كما عملت شركة 
Capital  كفالة لتخفیف المخاطر التي تخشاھا المؤسسات المالیة المحلیة. مع ناسیونال فینانسیرا على تطویر منتجات

وبشكل عام، من الممكن زیادة الدعم لكفاءة الطاقة من خالل منھاج الطاقة النظیفة یتم تعلیمھ في المدارس وتدریب المعاھد 
 والجامعات. 

لوعي لضمان تقّدم سوق منتجات وخدمات وبشكل أكثر عمومیة، ھناك حاجة إلى االتصاالت ومبادرات بناء القدرة وزیادة ا
كفاءة الطاقة بمصداقیة ونزاھة. ومن شأن برامج االعتماد أن تقدم ضمانات للمستھلكین و تعزز الثقة لدیھم في استثمار 
كفاءة الطاقة. وینبغي أن تشمل برامج االعتماد ھذه الشركات المصنّعة لمعدات كفاءة الطاقة واألجھزة المنزلیة، وكذلك 

 ودي الخدمات ومن یقومون بتركیب المعدات.مز

تتوافر إمكانیة مشاركة استراتیجیات االتصاالت العامة. من العوامل الضروریة لنجاح العدید من إجراءات كفاءة الطاقة 
ي اللغة زیادة الوعي العام وحشد الدعم لفوائد كفاءة الطاقة. ومن األمور التي تعود بالنفع على ھذه الجھود تشارك البلدان ف

(العربیة) والتقارب الثقافي بینھا. تتشارك معظم البلدان في المنطقة في ھذه األیام بنفس البث أو البث المتداخل وغیرھا من 
وسائل اإلعالم اإللكترونیة، مما یسمح بوصول الحمالت اإلعالمیة العامة إلى المستھلكین في العدید من الدول بتكلفة 

 اقتصادیة. 
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ELEMENT 5: لتقاریرالمعلومات وا 

 

یعتبر تطویر وتقدیم سیاسة جدیدة لكفاءة الطاقة الخطوة األولى نحو تحقیق توفیر الطاقة وإنجاز فوائد اقتصادیة وطنیة 
وتحسین الضمان االجتماعي. من أجل الحفاظ على التزام الحكومة وتشجیع استمرار االستثمار في كفاءة الطاقة، ال بد من 

عن الفوائد االقتصادیة الوطنیة الناتجة عن السیاسات الحالیة وإبراز ملف كفاءة الطاقة ككل في قاعدة براھین تقوم باإلبالغ 
  بعض المعلومات األساسیة  ومتطلبات اإلبالغ. . 4.1في الشكل  5البلد. تذكر النقطة 

 )MRV(القیاس، اإلبالغ والتحقق) تحسینات كفاءة الطاقة (

القویة والموثوقة وبرامج التقییم على ضمان تحقیق أھداف سیاسة كفاءة الطاقة. إن  تساعد أنظمة القیاس واإلبالغ والتحقق
البیانات التي تم تجمیعھا بواسطة أنظمة القیاس واإلبالغ والتحقق بإمكانھا إیصال فعالیة المبادرات الحالیة. یساعد استخدام 

ة التكلفة وغیرھا من قیاسات األداء. من الضروري منھجیة مّوحدة لجمع البیانات على إنتاج تقاریر إحصائیة تشمل كفاء
جًدا وضع قاعدة أساسات الستھالك الطاقة وكفاءتھا، لقیاس نتائج التدخالت، سواء كانت خاصة بالموقع أو على مستوى 

قیا من القطاع. من الممكن أن تستفید أنظمة جمع البیانات واإلبالغ الحالیة في العدید من دول الشرق األوسط وشمال أفری
 )، والذي من الممكن أقلمتھ. IPMVPأنظمة تستخدم على المستوى الدولي مثل البروتوكول الدولي لقیاس وتقییم األداء (

 اإلبالغ االحصائي

من العوامل األخرى المھمة لتمكین البیئة توفیر المعلومات العملیة للمستھلكین باألوقات المناسبة. وھذا قد یشمل، على 
معلومات دوریة في األوقات الحقیقیة الستھالك الطاقة وتكلفة استخدام الطاقة في ذلك الوقت والخطوات سبیل المثال، 

الممكن اتباعھا لخفض ھذه التكلفة. أثبتت أنظمة القیاس كفاءتھا على المستوى الدولي في جمع معلومات موثوقة حول 
ج اإلجراءات الفردیة، بواسطة أنظمة إحصائیة، في حساب استخدام الطاقة ومراقبة توفیر الطاقة. من الممكن تجمیع نتائ

 خاص بالفوائد الوطنیة لبرنامج كفاءة الطاقة ككل.

یوجد لدى جمیع المستھلكین تقریبًا في السودان عّدادات مسبقة الدفع. لقد برز برنامج توزیع العّداد في استجابة للكمیات 
والصعوبات في جمع الرسوم من العمالء. من خالل العّداد مسبق الدفع، غیر الفنیة الكبیرة التي خسرتھا شبكة الكھرباء 

بإمكان العمالء مراقبة استھالكھم للكھرباء وبإمكانھم شراء الكھرباء مباشرةً من شركة التوزیع أو الدفع من خالل آلة 
خسارات النظام ككل إلى  الصراف اآللي أو الدفع من الھاتف النقال واإلنترنت. قبل طرح العّداد مسبق الدفع، وصلت

% إلى خفض الخسارات 15%. ویعود جزء كبیر من التوفیر بنسبة 25% سنویًا. وقد وصلت اآلن إلى حوالي 40حوالي 
المركز  2015غیر الفنیة. وتقوم السودان اآلن بدراسة إمكانیة طرح مراقبة عن بُعد وحساب دقیق للخسارات الكھربائیة (

 وكفاءة الطاقة). اإلقلیمي للطاقة المتجددة

بإمكان المرافق ووكاالت كفاءة الطاقة من جھتھم القیام بدراسات على حمل العمیل لفھم أنماط استھالك الطاقة خالل یوم 
وحسب الفصول ومن ثم تصمیم برامج كفاءة طاقة مالئمة. من الممكن القیام بتحلیل البیانات في قطاع العمیل وعلى 

  مستویات االستخدام النھائي.

 أفضل الممارسات

ھناك كذلك الحاجة إلى تعزیز أفضل الممارسات ونشر المعلومات حول كیفیة التغلب على الحواجز التي تقف عائقًا أمام 
برامج كفاءة الطاقة. كما بإمكان أصحاب المصلحة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفریقیا االستفادة من خالل مشاركة 

 ل كفاءة الطاقة وآلیات التنفیذ والتعلّم من تجارب اآلخرین في المنطقة. تجاربھم الخاصة بأقلمة تموی

وعلیھ، من المحتمل أن تستفید دول الشرق األوسط وشمال أفریقیا من تشكیل مجموعة عمل إقلیمیة مكّونة من مشاركین لھم 
ل ھذه المجموعة والتي عملت على عالقة مباشرة ببرامج كفاءة الطاقة. قام المجلس الوزاري العربي للكھرباء بتشكیل مث

تقدیم خطة العمل الوطنیة لكفاءة الطاقة للمنطقة. وكذلك، یعمل المركز اإلقلیمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة كمنصة 
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دولة من دول الشرق األوسط وشمال أفریقیا على تطویر مخططاتھم لكفاءة الطاقة. وھذا یتماشى مع  16إقلیمیة تساعد 
ماكن أخرى: وتُعدمجموعة العمل المشترك التي أنشأتھا المفوضیة األوروبیة لدعم تنفیذ توجیھات خدمات أنشطة في أ

الطاقة مثاالً واحًدا یشمل عدًدا من الدول المتعددة، كّل منھا لدیھ تحدي تخطي الحواجز لتنفیذ سیاسات كفاءة الطاقة جدیدة 
 ومتقدمة. 

 افیة ومستوردیھامناھج كفاءة الطاقة لمصدري الطاقة الص
یعتمد تحدید أولویات سیاسة الطاقة الوطنیة على ما إن كانت الدولة مصدرة للطاقة الصافیة أو مستوردة لھا، وكذلك األمر 
بالنسبة لكفاءة الطاقة. بإمكانھا التأثیر على الصناعات ووكاالت الحكومة الخاصة بكفاءة الطاقة، والوعي العام ودعم كفاءة 

 فة إلى الفوائد الوطنیة المتوقعة من التطبیق الناجح لكفاءة الطاقة. الطاقة باإلضا

یتطرق ھذا القسم أوالً إلى الفروقات األساسیة بین الدول المستوردة للطاقة الصافیة (في الدرجة األولى النفط ولكن الغاز 
جموعتین. ثم یتم اقتراح سلسلة من الطبیعي أیًضا) والدول المصدرة للنفط، ثم یتفحص المواصفات الفارقة في ھاتین الم

نماذج خطة عمل كفاءة الطاقة عالیة المستوى، والتي من الممكن استخدامھا لتطبیق كفاءة الطاقة، كنقطة بدایة لمجموعة 
 الدول ذات مواصفات متشابھة. 

في الشرق األوسط وشمال  وأخیًرا، یقدم ھذا الجزء خیارات قد تكون مالئمة للبلدان التي تقع في الثالث مناطق األساسیة
 أفریقیا. 

 الفروق بین الدول المستوردة للطاقة الصافیة والدول المصدرة لھا

 –أدناه كیف من الممكن أن تختلف ھذه الدول في مدى تأثرھا من االنخفاض األخیر في أسعار النفط  4.2یبیّن الجدول 
اصفات المالیة العامة لمصدري النفط مقابل مستوردي النفط دوافع السیاسة الوطنیة/ التحفیز لتحسین كفاءة الطاقة، المو

 (بالرغم من االعتراف بوجود بعض استثناءات لھذا التصنیف العام).

 ھناك مواصفات أخرى للسوق تعتمد على البلد وقد تؤثر على تنفیذ سیاسات كفاءة الطاقة، وأھمھا مدرج في أسفل الجدول.

 قة الصافیة  ومستوردیھامقارنة بین مصدري الطا  4.2الجدول 

 مستورد البترول مصّدر البترول1 

المیول العالمیة/ 
 انخفاض أسعار النفط

الحاجة لخفض كثافة —العوائد المفقودة •
 الطاقة/ زیادة الناتج المحلي اإلجمالي 

تحّسن تحّمل تكالیف الطاقة/ یّسھل خفض  •
 دعم الطاقة 

الحافز لتحسین كفاءة 
 الطاقة

القتصادیة (زیادة زیادة الفائدة ا •
 الصادرات) 

 خفض كثافة الطاقة  •
زیادة االستدامة(ما األھداف العالمیة لتغیر  •

 المناخ؟)

 زیادة أمن اإلمداد  •
خفض االستثمار في البنیة التحتیة للكھرباء  •

 (التولید والتحویل والتوزیع) 
زیادة تحّمل التكلفة (زیادة الناتج اإلجمالي  •

 المحلي)
األھداف العالمیة لتغیر زیادة االستدامة(ما  •

 المناخ؟)

مواصفات السوق 
 المالي

 مستوى عالي من الرسملة  •
 نظام مصرفي یعمل بكامل طاقتھ  •
خفض معدل تكلفة رأس المال الموزونة  •

 ) / المخاطر المتوقعة WACCبشكل عام (

 مستوى منخفض من الرسملة  •
 نظام مصرفي ال یعمل بكامل طاقتھ  •
الموزونة بشكل  رفع معدل تكلفة رأس المال •

 ) / المخاطر المتوقعة WACCعام (

 )OAPECطار العربیة المصدرة للبترول (یشمل أعضاء منظمة األق1
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مواصفات أخرى 
 للسوق (حسب الدولة)

 مرحلة تطور سیاسة الطاقة  •
 ھیكل سوق الطاقة  •
 المؤسسة المسؤولة عن كفاءة الطاقة  •
 مستوى دعم الطاقة  •
 مستوى القدرة المؤسساتیة ووعي أصحاب المصلحة لفوائد كفاءة الطاقة  •
 یع االستثمار في كفاءة الطاقة/ خفض دعم الطاقة دعم عام لسیاسات تشج •

 المصدر: المؤلفین. 

المجموعتین الرئیستین، من الممكن إنشاء أشجار القرار للتوجیھ حول أي من  ما بینبناًء على الفروقات في المواصفات 
 الخطط أو العوامل المقترحة لكفاءة الطاقة أنسب الختیارھا. تشمل المواصفات األساسیة:

 یكل سوق الطاقة:ھ .1
في الدول ذات المرافق التي تملكھا الدولة والمتكاملة رأسیًا، من المحتمل أن  •

 تكون برامج كفاءة الطاقة في المرافق فّعالة. وبشكل معاكس،
في الدول التي يوجد فیھا سوق طاقة حرّ، يكون للجھاز التنظیمي (المرفق)  •

 و/أو وكالة الدولة دوراً أھم.
يؤثر مستوى الرسملة/ توافر التمويل على القدرة على تحريك األموال من المحتمل أن  .2

وكذلك تركیبة ھذه األموال (خاص مقابل عام)، وبالتالي يؤثر على نوع ومستوى الدعم 
 المالي المطلوب لدعم تطور كفاءة الطاقة.

كما أن مرحلة تطور كفاءة الطاقة عامل مھم في تحديد أي من البرامج واإلجراءات قد  .3
تكون األنسب واألكثر فعالیة. لكي تكون مبادرة ناجحة، يجب أن يكون السوق مستعًدا 

 الستقبالھا وتنفیذھا. وبالتالي من الضروري أن يكون ھناك:
 الھیكل المؤسساتي الضروري لدعم المبادرة. •
 توافر التمويل لالستثمار. •
 الوعي / دعم العام للمبادرة كي يفھم المستھلك فوائدھا. •

التصنیف النموذجي المقترح  4.12تصنیفًا نموذجیًا للدول المصدرة للطاقة الصافیة، ویظھر الشكل  4.11لشكل یظھر ا
للدول المستوردة للطاقة الصافیة. تجدر المالحظة أن أسواق الطاقة المحّررة تشمل تلك بمشتري واحد وجزئي والتفكیك 

طور كفاءة الطاقة یجب تعیینھا لدولة ما، یجب أخذ تقییم الخبراء الكامل أو الجزئي. من أجل تحدید أي مرحلة من مراحل ت
المحلیین بعین االعتبار إضافةً إلى المعلومات المقدمة في ھذا التقریر وغیره، مثال: المركز اإلقلیمي للطاقة المتجددة 

 ).2015وكفاءة الطاقة (

دان)، والتي تتشارك في تشابھات محددة في نھجھا فئة مختلفة (أنواع البل 12من الممكن إدراج البلدان في واحدة من 
 لتطویر نھًجا ناجًحا لتطبیق كفاءة الطاقة. 

خطط عمل عالیة المستوى لكفاءة الطاقة من أجل تطبیق كفاءة  8بالنسبة إلى انواع البلدان اإلثنى عشر (الفئات)، تم تطویر 
أن تكون بعض الخطط مالئمة ألكثر من نوع دولة واحد.  ). تم تطویر ثمانیة خطط فقط حیث من الممكن4.3الطاقة (جدول 

على سبیل المثال، من المرجح أن تتبنى الدول ذات سوق طاقة متكامل رأسیًا وذات قلیل من التمویل في المراحل األولى 
فط أو من تطویر كفاءة الطاقة، برامج وإجراءات متشابھة لكفاءة الطاقة بغض النظر عما إذا كانت دول مستوردة للن

مصدرة لھ. ولكن، سیستفید مصّدر النفط الصافي اقتصادیًا من زیادة الصادرات ونقص كثافة الطاقة بینما سیستفید مستورد 
الطاقة الصافیة من زیادة أمن اإلمداد الناتج عن تقلیل انقطاعات التیار والقدرة على تحّمل تكلفة االستثمار في البنیة التحتیة 

 .لشركة/شبكات الكھرباء

 

 تصنیف نموذجي لفئة الدولة والنوع األساسي

 )IM)، بلد مستورد (EXبلد مصدر ( فئة الدولة:
 )LM)، سوق طاقة متحرر (VIمتكامل رأسیًا ( ھیكل سوق الطاقة:
 )L)، منخفض (Hعالي ( مستوى الرسملة:

 )I)، متوسط (Eمبكر ( مرحلة تطور كفاءة الطاقة:
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 الشرق األوسط وشمال أفریقیا تنفیذ آلیات كفاءة الطاقة:

 الخطط الرمزیة إلجراءات كفاءة الطاقة حسب تصنیف الدول  4.3الجدول 

 )VI / HF / E( 1/مستورد 1مصّدر  –تصنیف الدول: النوع 

 ة والقوانینالسیاس

وضع األھداف الوطنیة عالیة المستوى والجداول الزمنیة المرتبطة بھا وتحدید مسئولیة  •
 المرافق 

 تطویر خطة العمل الوطنیة لكفاءة الطاقة وتبنیھا  •
 التقدیم التدریجي للتسعیر العاكس للتكلفة  •
 تحسین أحوال السوق لتنفیذ كفاءة الطاقة من خالل قوانین وتشریعات جدیدة  •
 تطویر السیاسات لتحفیز االستثمار التجاري •
 وضع الخطط االستراتیجیة لدعم نموذج شركة خدمات الطاقة  •

 المؤسسات والمنظمات
 تأسیس وكالة ذات سلطة ومسئولیات  •
قواعد ومسئولیات واضحة عبر تفویض  –لبرامج كفاءة الطاقة التي تقوم على المرافق •

 تنظیمي 

 التمویل

 عام والتجاري مزیج من التمویل ال •
 تشمل خیارات تمویل المناسبة ما یلي: •

o  حوافز ضریبیة 
o  ضمانات و/أو قروض ممولة من المرافق 
o  قروض میّسرة الشروط 

 بناء القدرات وزیادة الوعي

 حمالت لنشر الوعي العام  •
 مقدمة عن المعاییر الفنیة / الحد األدنى لمعاییر كفاءة الطاقة  •
 یة خاصة بالقطاع إطالق حمالت معلوماتیة وتوع •
 برامج التدریب الداخلیة للمرافق  •

 إنشاء خط أساس إحصائي  • المعلومات وإعداد التقاریر

برامج وإجراءات قطاعیة 
 سكني الخدمات الصناعة مقترحة

قوانین بناء كفاءة الطاقة 
    األساسیة

طلب تركیب إضاءة منخفضة 
    الطاقة ومكیف ھواء ذو كفاءة

    ات كفاءة الطاقةتشجیع تدقیق

التطبیق المتدرج لكفاءة الطاقة 
    في إضاءة الشوارع

حوافز ضریبیة على منتجات 
كفاءة الطاقة (إضاءة منخفضة 
الطاقة أو مكیف ھواءذو كفاءة 

 أو سخانات شمسیة للمیاه)

   

برامج معلومات كفاءة الطاقة 
    الخاصة بالقطاع
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ة  مسود

 الشرق األوسط وشمال أفریقیا تنفیذ آلیات كفاءة الطاقة:

 )VI / HF / I( 2/استیراد 2دیر تص –تصنیف الدول: النوع 

 السیاسة والقوانین

 تقییم التقدم تجاه تنفیذ األھداف الوطنیة عالیة المستوى •
 مراجعة خطة العمل الوطنیة لكفاءة الطاقة وتنقیحھا •
 وضع أھداف جدیدة عالیة المستوى والجداول الزمنیة ذات الصلة مع المرافق  •
 اكس للتكلفة االستمرار في التقدم تجاه التسعیر الع •
 االنسحاب التدریجي من التمویل العام  –االستمرار في تحفیز االستثمار التجاري  •
تقییم التشریعات والقوانین الحالیة وتقدیم متطلبات جدیدة لتحسین ظروف السوق  •

 لشركات خدمات الطاقة 

 المؤسسات والمنظمات

تقدیم برامج  –اءة الطاقة مراجعة أداء الوكالة التي تمتلك السلطة والمسئولیة عن كف •
 جدیدة /متقدمة 

التقدم نحو تطویر شركات خدمات الطاقة  –برامج كفاءة الطاقة التي توجھھا المرافق •
 وشركات خدمات الطاقة الكبیرة

 التمویل

تطویر سوق شركة خدمات الطاقة الممّول عن طریق التمویل التجاري (المؤسسات  •
 المحلیة و/أو الدولیة) 

 وتشمل خیارات التمویل التالیة:–برامج التي توجھھا المرافقاستمرار ال •
o  حوافز ضریبیة 
o  السداد على فاتورة االستخدام الممّول من المرافق 
o  قروض میّسرة الشروط 

 بناء القدرات وزیادة الوعي 

 تطبیق المعاییر الفنیة التنظیمیة لكفاءة الطاقة  •
 داف صناعات وتكنولوجیات محددة استھ –المزید من البرامج القطاعیة المستھدفة  •
البرامج السكنیة لتشجیع إعادة التھیئة المرتبط بالسداد على فاتورة االستخدام من  •

 المرفق 
 مبادرات تدریب المرافق المستھدفة لتطویر سوق شركة خدمات الطاقة  •

 اقة تطویر قواعد بیانات أكثر تطوًرا لالستخدام النھائي للط • المعلومات وإعداد التقاریر

برامج وإجراءات قطاعیة 
 سكني الخدمات الصناعة مقترحة

قوانین بناء مطّورة خاصة 
بكفاءة الطاقة (تشمل وضع 

 العالمات على األجھزة)
   

التدابیر المحددة للصناعة 
    المستھدفة

   ISO 50001 طلب شھادة 

برامج تطویر شركة خدمات 
    الطاقة

اءة طلب إنارة شوارع ذات كف
    طاقة

حوافز ضریبیة على منتجات 
كفاءة الطاقة (إضاءة منخفضة 
الطاقة أو مكیف ھواءذو كفاءة 

 أو سخانات شمسیة للمیاه)
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ة  مسود

 الشرق األوسط وشمال أفریقیا تنفیذ آلیات كفاءة الطاقة:

 3/استیراد 3تصدیر  –تصنیف الدول: النوع 

 السیاسة والقوانین

ولیة وضع األھداف الوطنیة عالیة المستوى والجداول الزمنیة المرتبطة بھا وتحدید مسئ •
 المرافق 

تنفیذ اإلجراءات التي ستظھر  –تطویر خطة العمل الوطنیة لكفاءة الطاقة وتبنیھا  •
 نتائجھا بسرعة 

 التقدیم التدریجي للتسعیر العاكس للتكلفة •
 تحسین أحوال السوق لتنفیذ كفاءة الطاقة من خالل قوانین وتشریعات جدیدة  •
 تطویر خطط استراتیجیة لحشد التمویل التجاري  •

 المؤسسات والمنظمات
 تأسیس وكالة ذات سلطة ومسئولیات •
قواعد ومسئولیات واضحة عبر تفویض  –لبرامج كفاءة الطاقة التي تقوم على المرافق •

 تنظیمي 

 التمویل

 التمویل العام الكبیر المار عبر المرافق  •
 إضاءة مجانیة لكفاءة الطاقة (ممولة من المرافق) للمستھلكین السكنیین •
 الیة تشمل:حوافز م •

o  خصومات ضریبیة 
o  ضمانات و/أو قروض ممولة من المرافق 
o  ضمانات حكومیة 

 بناء القدرات وزیادة الوعي

 حمالت التوعیة العامة / التثقیف حول كیفیة تقلیل قیمة فواتیر الطاقة  •
 مقدمة عن المعاییر الفنیة / الحد األدنى لمعاییر كفاءة الطاقة  •
 عیة خاصة بالقطاع إطالق حمالت معلوماتیة وتو •
 برامج التدریب الداخلیة للمرافق  •

 إنشاء خط أساس إحصائي  • المعلومات وإعداد التقاریر

برامج وإجراءات قطاعیة 
 سكني الخدمات الصناعة مقترحة

قوانین بناء كفاءة الطاقة 
    األساسیة

شراء المرافق كمیة كبیرة من 
اإلضاءة منخفضة الطاقة 

 المدمج)(المصباح الفلوري 
   

    تشجیع تدقیقات كفاءة الطاقة

التطبیق المتدرج لكفاءة الطاقة 
    في إضاءة الشوارع

خصومات ضریبیة/ إعفاء من 
قیمة الضریبة الُمضافة 

لمنتجات كفاءة الطاقة (إضاءة 
منخفضة الطاقة أو مكیف 
ھواء ذو كفاءة أو سخانات 

 المیاه الشمسیة)

   

سالمة برنامج شبكة ال
    االجتماعیة المستھدفة

 )VI / LF / I( 4/استیراد 4تصدیر  –لنوع اتصنیف الدول: 
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ة  مسود

 الشرق األوسط وشمال أفریقیا تنفیذ آلیات كفاءة الطاقة:

 السیاسة والقوانین

 تقییم التقدم تجاه تنفیذ األھداف الوطنیة عالیة المستوى   •
 مراجعة خطة العمل الوطنیة لكفاءة الطاقة وتنقیحھا  •
 ذات الصلة مع المرافق وضع أھداف جدیدة عالیة المستوى والجداول الزمنیة  •
 التوجھ نحو تقدیم رسوم المنافع العامة  •
تقییم التشریعات والقوانین الحالیة وتقدیم متطلبات جدیدة لتحسین ظروف السوق لكفاءة  •

 الطاقة 
 مبادرات لتشجیع االنتقال التدریجي نحو حشد التمویل التجاري (المحلي والدولي) •

 المؤسسات والمنظمات
 تقدیم برامج جدیدة/متقدمة  –الحالیة بالسلطة والمسئولیة لكفاءة الطاقة تعزیز الوكالة  •
إسناد مبادرات القطاع العام  –تطویر برامج لكفاءة الطاقة الموّجھة من المرافق •

 الضخمة (إنارة الشوارع ذات كفاءة الطاقة) إلى شركة خدمات الطاقة كلما أمكن ذلك 

 التمویل

 اري مزیج من التمویل العام والتج •
 التمویل الموجھ للمرافق (تكلفة المنافع العامة) •
 تشمل خیارات تمویل المناسبة ما یلي: •

o  توفیر خطوط االئتمان / القروض للمؤسسات المالیة المحلیة  –التمویل العام
 لتقدیم القروض للمشروعات  

o  السداد على فاتورة االستخدام الممّول من المرفق 
o بواسطة المرافق / الصرافة المحلیة  القروض میسرة الشروط الممولة

 (ممولة جزئیًا بواسطة المؤسسات الدولیة) 

 بناء القدرات وزیادة الوعي 

 تطبیق المعاییر الفنیة التنظیمیة لكفاءة الطاقة  •
 استھداف صناعات وتكنولوجیات محددة  –المزید من البرامج القطاعیة المستھدفة  •
ئة المرتبط بالسداد على فاتورة االستخدام من البرامج السكنیة لتشجیع إعادة التھی •

 المرفق 

 تطویر قواعد بیانات أكثر تطوًرا لالستخدام النھائي للطاقة • المعلومات وإعداد التقاریر

برامج وإجراءات قطاعیة 
 سكني الخدمات الصناعة مقترحة

قوانین بناء مطّورة خاصة 
بكفاءة الطاقة (تشمل وضع 

 العالمات على األجھزة)
   

فرض معاییر األداء في كل 
    القطاعات

   ISO 50001 طلب شھادة 

طلب إنارة شوارع ذات كفاءة 
    طاقة

توفیر ائتمان لالستثمار في 
    تحسینات كفاءة الطاقة

 

 )LM / HF / E( 5تصدیر  –تصنیف الدول: النوع 
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ة  مسود

 الشرق األوسط وشمال أفریقیا تنفیذ آلیات كفاءة الطاقة:

 السیاسة والقوانین

 والجداول الزمنیة المقترنة بھا  وضع األھداف الوطنیة عالیة المستوى •
 تطویر خطة العمل الوطنیة لكفاءة الطاقة وتبنیھا  •
 التقدیم التدریجي للتسعیر العاكس للتكلفة  •
 تحسین أحوال السوق لتنفیذ كفاءة الطاقة من خالل قوانین وتشریعات جدیدة  •
 برامج كفاءة الطاقة التي یدیرھا القطاع العام / الحكومة  •
 ات لتحفیز االستثمار التجاري تطویر السیاس •
 وضع الخطط االستراتیجیة لدعم نموذج شركة خدمات الطاقة  •

 المؤسسات والمنظمات
 تأسیس وكالة ذات سلطة ومسئولیات  •
اتفاقیة أھداف  –مقدمة عن التزام الموّرد التطوعي للمرفق (عبر ترخیص تورید)  •

 كفاءة الطاقة والجداول الزمني

 التمویل

 مویل العام والتجاري مزیج من الت •
 تشمل خیارات تمویل المناسبة ما یلي: •

o  حوافز ضریبیة 
o  ضمانات و/أو قروض ممولة من المرافق 
o  قروض میّسرة الشروط 

 بناء القدرات وزیادة الوعي 

 حمالت لنشر الوعي العام  •
 مقدمة عن المعاییر الفنیة / الحد األدنى لمعاییر كفاءة الطاقة  •
 تیة وتوعیة خاصة بالقطاع إطالق حمالت معلوما •
 برنامج اتصاالت یشّجع على شراء معدات كفاءة الطاقة  •

 إنشاء خط أساس إحصائي  • المعلومات وإعداد التقاریر

برامج وإجراءات قطاعیة 
 سكني الخدمات الصناعة مقترحة

قوانین بناء كفاءة الطاقة 
    األساسیة

طلب تركیب إضاءة منخفضة 
    ذو كفاءةالطاقة ومكیف ھواء 

    تشجیع تدقیقات كفاءة الطاقة

التطبیق المتدرج لكفاءة الطاقة 
    في إضاءة الشوارع

فرض حظر على (تطبیق) 
    منتجات عدیمة الكفاءة للطاقة.

حوافز ضریبیة على منتجات 
كفاءة الطاقة (إضاءة منخفضة 
الطاقة أو مكیف ھواءذو كفاءة 

 أو سخانات شمسیة للمیاه)

   

برامج معلومات كفاءة الطاقة 
    الخاصة بالقطاع
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ة  مسود

 الشرق األوسط وشمال أفریقیا تنفیذ آلیات كفاءة الطاقة:

 )LM / HF / I( 6تصدیر  –تصنیف الدول: النوع 

 السیاسة والقوانین

 تقییم التقدم تجاه تنفیذ األھداف الوطنیة عالیة المستوى  •
 مراجعة خطة العمل الوطنیة لكفاءة الطاقة وتنقیحھا  •
 العاكس للتكلفة االستمرار في التقدم تجاه التسعیر  •
تقییم التشریعات والقوانین الحالیة وتقدیم متطلبات جدیدة لتحسین ظروف السوق  •

 لشركات خدمات الطاقة 
 االنسحاب التدریجي من التمویل العام  –االستمرار في تحفیز االستثمار التجاري  •

 المؤسسات والمنظمات

تقدیم برامج  –كفاءة الطاقة  مراجعة أداء الوكالة التي تمتلك السلطة والمسئولیة عن •
 جدیدة /متقدمة 

 فرض التزام إجباري على التزام موّرد المرافق (عبر ترخیص تورید)  •
 مبادرات لتشجیع تطویر شركات خدمات الطاقة و شركة خدمات الطاقة الكبرى •

 التمویل

تطویر سوق شركة خدمات الطاقة الممّول عن طریق التمویل التجاري (المؤسسات  •
 یة و/أو الدولیة) المحل

 تشمل خیارات تمویل المناسبة ما یلي: •
o  حوافز ضریبیة 
o  السداد على فاتورة االستخدام الممّول من المرفق 
o  قروض میّسرة الشروط 

 بناء القدرات وزیادة الوعي

 تطبیق المعاییر الفنیة التنظیمیة لكفاءة الطاقة  •
 ناعات وتكنولوجیات محددة استھداف ص –المزید من البرامج القطاعیة المستھدفة  •
البرامج السكنیة لتشجیع إعادة التھیئة المرتبط بالسداد على فاتورة االستخدام من  •

 المرفق 
تقدیم برامج تدریبیة داخل المرافق والصناعة والتي تشمل مزایا التحول إلى نموذج  •

 شركة خدمات الطاقة 

 تطوًرا لالستخدام النھائي للطاقة تطویر قواعد بیانات أكثر  • المعلومات وإعداد التقاریر

برامج وإجراءات قطاعیة 
 سكني الخدمات الصناعة مقترحة

قوانین بناء مطّورة خاصة 
بكفاءة الطاقة (تشمل وضع 

 العالمات على األجھزة)
   

التدابیر المحددة للصناعة 
    المستھدفة

   ISO 50001 طلب شھادة 

برامج تطویر شركة خدمات 
    الطاقة

طلب إنارة شوارع ذات كفاءة 
    طاقة

حوافز ضریبیة على منتجات 
كفاءة الطاقة (إضاءة منخفضة 
الطاقة أو مكیف ھواءذو كفاءة 

 أو سخانات شمسیة للمیاه)

   

 )LM / LF / E( 5استیراد  –تصنیف الدول: النوع 
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ة  مسود

 الشرق األوسط وشمال أفریقیا تنفیذ آلیات كفاءة الطاقة:

 السیاسة والقوانین

 ول الزمنیة المقترنة بھا وضع األھداف الوطنیة عالیة المستوى والجدا •
تنفیذ اإلجراءات التي ستظھر  –تطویر خطة العمل الوطنیة لكفاءة الطاقة وتبنیھا  •

 نتائجھا بسرعة 
 التقدیم التدریجي للتسعیر العاكس للتكلفة  •
 تحسین أحوال السوق لتنفیذ كفاءة الطاقة من خالل قوانین وتشریعات جدیدة  •
 القطاع العام / الحكومة برامج كفاءة الطاقة التي یدیرھا  •
 تطویر خطط استراتیجیة لحشد التمویل التجاري  •

 المؤسسات والمنظمات
 تأسیس وكالة ذات سلطة ومسئولیات •
اتفاقیة أھداف  –مقدمة عن التزام الموّرد التطوعي للمرفق (عبر ترخیص تورید)  •

 كفاءة الطاقة والجداول الزمني 

 التمویل

 كاالت حكومیة التمویل العام الموسع عبر و •
 مصابیح مجانیة ذات كفاءة في الطاقة (ممولة من الحكومة) للمستھلكین السكنیین  •
 حوافز مالیة تشمل: •

o  خصومات ضریبیة 
o  ضمانات و/أو قروض ممولة من المرافق 
o  ضمانات حكومیة 

 بناء القدرات وزیادة الوعي 

 ر الطاقة حمالت التوعیة العامة / التثقیف حول كیفیة تقلیل قیمة فواتی •
 مقدمة عن المعاییر الفنیة / الحد األدنى لمعاییر كفاءة الطاقة  •
 إطالق حمالت معلوماتیة وتوعیة خاصة بالقطاع  •
 برنامج اتصاالت یوفر النصح للمستھلكین حول تكلفة استخدام معدات كفاءة الطاقة  •

 إنشاء خط أساس إحصائي  • المعلومات وإعداد التقاریر

اعیة برامج وإجراءات قط
 سكني الخدمات الصناعة مقترحة

قوانین بناء كفاءة الطاقة 
    األساسیة

اإلمداد بمصابیح منخفضة 
الطاقة (المصباح الفلوري 

 المدمج) مدعومة من الحكومة
   

    تشجیع تدقیقات كفاءة الطاقة

التطبیق المتدرج لكفاءة الطاقة 
    في إضاءة الشوارع

ء من خصومات ضریبیة/ إعفا
قیمة الضریبة الُمضافة 

لمنتجات كفاءة الطاقة (إضاءة 
منخفضة الطاقة أو مكیف 
ھواء ذو كفاءة أو سخانات 

 المیاه الشمسیة)

   

برنامج شبكة السالمة 
    االجتماعیة المستھدفة

 )LM / LF / I( 6استیراد  –تصنیف الدول: النوع 
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ة  مسود

 الشرق األوسط وشمال أفریقیا تنفیذ آلیات كفاءة الطاقة:

 السیاسة والقوانین

 ذ األھداف الوطنیة عالیة المستوى تقییم التقدم تجاه تنفی •
 مراجعة خطة العمل الوطنیة لكفاءة الطاقة وتنقیحھا  •
 التوجھ نحو تقدیم رسوم المنافع العامة  •
تقییم التشریعات والقوانین الحالیة وتقدیم متطلبات جدیدة لتحسین ظروف السوق لكفاءة  •

 الطاقة 
 التجاري (المحلي والدولي) مبادرات لتشجیع االنتقال التدریجي نحو حشد التمویل •

 المؤسسات والمنظمات

تقدیم برامج  –مراجعة أداء الوكالة التي تمتلك السلطة والمسئولیة عن كفاءة الطاقة  •
 جدیدة /متقدمة 

 فرض التزام إجباري على التزام موّرد المرافق (عبر ترخیص تورید)  •
التعاقد الخارجي مع  – تطویر برامج كفاءة الطاقة التي تدیرھا شركة خدمات الطاقة •

شركة خدمات الطاقة بشأن مبادرات القطاع العام الضخمة (مصابیح الشوارع ذات 
 كفاءة الطاقة) كلما أمكن ذلك 

 التمویل

 مزیج من التمویل العام والتجاري  •
 تمویل تدیره الوكالة (رسوم المنافع العامة)  •
 تشمل خیارات تمویل المناسبة ما یلي: •

o  توفیر خطوط االئتمان / القروض للمؤسسات المالیة المحلیة  –التمویل العام
 لتقدیم القروض للمشروعات  

o  السداد على فاتورة االستخدام الممّول من المرفق 
o  القروض میسرة الشروط الممولة من مصارف الدولة / المصارف المحلیة

 (ممولة جزئیًا من المؤسسات الدولیة) 

 بناء القدرات وزیادة الوعي 

 بیق المعاییر الفنیة التنظیمیة لكفاءة الطاقة تط •
 استھداف صناعات وتكنولوجیات محددة  –المزید من البرامج القطاعیة المستھدفة  •
البرامج السكنیة لتشجیع إعادة التھیئة المرتبط بالسداد على فاتورة االستخدام من  •

 المرفق 

 وًرا لالستخدام النھائي للطاقة تطویر قواعد بیانات أكثر تط • المعلومات وإعداد التقاریر

برامج وإجراءات قطاعیة 
 سكني الخدمات الصناعة مقترحة

قوانین بناء مطّورة خاصة 
بكفاءة الطاقة (تشمل وضع 

 العالمات على األجھزة)
   

فرض معاییر األداء في كل 
    القطاعات

   ISO 50001 طلب شھادة 

طلب إنارة شوارع ذات كفاءة 
    طاقة

توفیر ائتمان لالستثمار في 
    تحسینات كفاءة الطاقة

 إمكانیة تطبیق كفاءة الطاقة حسب القطاع والمناطق دون اإلقلیمیة
تقدیرات إلمكانیة توفیر الطاقة التقریبیة من قطاعات مختلفة. یعتبر إعداد ھذه التقدریرات ضربًا من  1یقّدم الفصل 

ي التقدیرات. وما زالت ھذه التقدیرات تقدم دلیالً مفیًدا في المراحل المختلفة من ترتیب البراعة، ولن تتشابھ مجموعتان ف
حصص إمكانیة في قطاع الكھرباء وقطاعات االستخدام النھائي الثالثة المحددة  4.4أولویة األنشطة. كما یمیز الجدول 

دمات والقطاع السكني (تذكر أن ھذا التقریر ال ضمن المناطق الفرعیة بالشرق األوسط وشمال أفریقیا؛ مثل الصناعة والخ
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، والمربعات الصفراء للمناطق 1یتعرض لقطاعي النقل والزراعة). تشیر المربعات الحمراء إلى المناطق ذات األولویة 
 لكل دولة.  2ذات األولویة 

اإلمكانیة كبیرة جًدا في معظم  سیتعرض بقیة ھذا الفصل أوال بشكل مختصر لخیارات كفاءة الطاقة في قطاع الكھرباء، ألن
دول الشرق األوسط وشمال أفریقیا وال تختلف كثیًرا من منطقة فرعیة إلى أخرى. تعكس اإلمكانیة الكبیرة في قطاع 
الكھرباء في بعض الدول نتیجة صراع قدیم أو مستمر، وبالنسبة للدول األخرى فھو نتیجة لقصور االستثمار المستمر في 

وغالبًا ما تعكس كفاءة أكبر في التولید، مثل تحویل محطات تولید الطاقة التي تعمل بتوربین غازي أحادي  البینة التحتیة.
 الدائرة إلى توربینات غازیة مركبة الدائرة.

بعد التعرض باختصار لقطاع الكھرباء، سیصف الفصل خیارات خاصة بكفاءة الطاقة في كٍل قطاع من قطاعات االستخدام 
 ).GCCثة المحددة مرتبة حسب المنطقة الفرعیة: المغرب والمشرق ومجلس التعاون الخلیجي (النھائي الثال

 (%) 2025إمكانیات توفیر الطاقة حسب المناطق الفرعیة للقطاعات المحددة،   4.4الجدول 

 سكني الخدمات الصناعة تولید الكھرباء 

 المغرب

 23 7 21 16 الجزائر

 10 9 3 48 لیبیا

 32 3 13 26 المغرب

 15 15 26 30 تونس

 المشرق

 12 2 8 73 العراق

 29 23 18 16 األردن

 31 4 7 42 لبنان

 62 8 4 4 الضفة الغربیة وغزة

 26 28 28 9 مصر

 مجلس التعاون الخلیجي

 21 20 22 26 البحرین

 24 5 18 40 الكویت

 9 7 48 17 عمان

 14 4 41 26 قطر

المملكة السعودیة 
 21 16 14 27 العربیة

اإلمارات العربیة 
 15 18 39 17 المتحدة

 11 18 18 19 الیمن

 RCREEE (2014المصدر: المركز اإلقلیمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة (
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 الشرق األوسط وشمال أفریقیا تنفیذ آلیات كفاءة الطاقة:

 خیارات كفاءة الطاقة على مستوى المنطقة في قطاع الكھرباء
كھرباء جانب العرض، حیث إن المكاسب سینتج یمكن أن یستفید كل أصحاب المصالح من تحسینات الكفاءة في عملیة ال

عنھا أیًضا موثوقیة متزایدة في اإلمداد بالكھرباء وبذلك حدوث انقطاعات أقل في الكھرباء. ستستفید مرافق الكھرباء فعلیًا 
لجدیدة. في من خسائر النظام المنخفضة، مما سیقلل في النھایة الحاجة إلى االستثمار في قدرة التولید والنقل والتوزیع ا

البالد التي تتمتع بأكبر إمكانیة لتحسین كفاءة الطاقة في قطاع تولید الكھرباء، تتكامل كل المرافق رأسیًا وتُعتبر مملوكة 
 للدولة باحتكار. لذلك، تكون المرافق في وضعھا األمثل لتنفیذ برامج االستثمار.

 بیئة التمكین

حكومات على الخطة اإلجمالیة، مثل خطط العمل الوطنیة السیاسة والقوانین: من الضروري أن توافق ال •
) التي اعتمدتھا العدید من الدول في منطقة الشرق األوسط وشمال أفریقیا بالفعل، NEEAPلكفاءة الطاقة (

 والتي تتضمن أھداف كفاءة الطاقة والجداول الزمنیة المرتبطة بالمرافق. 
قواعد ومسئولیات واضحة خاصة بكفاءة الطاقة المؤسسات والمنظمات: ومن الضروري أیًضا وضع  •

 والتفویضات التنظیمیة أو االلتزامات التطوعیة للمرافق.
 التمویل:  •

  وینبغي تقدیم أسعار تعكس القیمة بشكل أكبر وتحصیل فّعال باإلضافة إلى سیاسات وإجراءات
 الطاقة.  لكفاءة الطاقة للسماح بتوفیر األموال العامة لالستثمار في تحسینات كفاءة

  یمكن الجمع بین األموال العامة والتمویل من الوكاالت الدولیة المانحة لزیادة التمویل إلى أقصى
 حد. 

  یمكن أیًضا أن تفكر الحكومة في تقدیم رسوم المعونات العامة عندما تصبح أسعار البیع بالتجزئة
 أكثر تجسیًدا للتكلفة بشكل كامل. 

الضروري تفعیل برامج التدریب في المرافق. من الضروري القیام بحمالت االتصاالت وبناء القدرات: من  •
 تواصل وتوعیة قومیة/إقلیمیة مخطط لھا جیًدا ومستھدفة.

 إعداد التقاریر والمعلومات: من الضروري استخدام عالمة القیاس لمقارنة تحسینات كفاءة الطاقة. •

 اإلجراءات األولى الموصى بھا

اد لتقدیم برنامج تحسین كفاءة الطاقة ھي إعداد السوق وخلق الوعي بین أصحاب المصالح الذین الخطوة األولى في اإلعد
قد ینتفعون من البرنامج. ینبغي أن یستوعب أصحاب المصالح، والعامة في الحقیقة، أن تطبیق كفاءة الطاقة رحلة طویلة 

 خاذ اإلجراءات المبدئیة التالیة:وستستغرق وقتًا حتى یدرك األفراد مزایاھا. في البدایة، یُوصى بات

 التقدیم التدریجي ألسعار تعكس التكلفة بشكل أكبر، باإلضافة إلى سیاسات وإجراءات خاصة بكفاءة الطاقة. 
 .برامج تدریب كفاءة الطاقة للمرافق 
 .حمالت توعیة وطنیة بخصوص كفاءة الطاقة 

 فق ، مما سیوفر أساس قوي للتقدم إلى المرحلة التالیة.من المحتمل أن تحسن ھذه الحمالت الوعي، وبخاصة داخل المرا

 اإلجراءات المتوسطة

  .تحویل محطات تولید الطاقة الحالیة التي تستخدم البترول الخام إلى محطات تولید طاقة غازیة مركبة الدائرة 
 .خفض خسائر التحویل عن طریق تقویة الكھرباء وصیانتھا وإدارتھا 
 لتوزیع عن طریق تبني خطط توزیع أفضل وتحسین الصیانة واإلدارة.تقلیل الخسائر في شبكة ا 
 .إعادة توازن األحمال عبر المراحل وتحسین معاییر الصیانة 

  خیارات إجراءات كفاءة الطاقة حسب المنطقة الفرعیة
ستخدام النھائي، على یوضح الجدول التالي اإلمكانیات الجدیرة باالعتبار لتحسین كفاءة الطاقة في كل قطاع من قطاعات اال

الرغم من اختالف آلیة التطبیق حسب المناطق الفرعیة نتیجة لخصائص السوق. تتمثل اإلمكانیة الكبرى لتحسین كفاءة 
). یتم التفكیر اآلن في خیارات آلیات 4.4الطاقة الخاصة باالستخدام النھائي في القطاعین الصناعي والسكني (جدول 

 .التطبیق المناسبة لكل منھا
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 المغرب

 (%) 2025إمكانیة توفیر الطاقة حسب القطاع،  –المغرب   4.5الجدول 

 سكني الخدمات الصناعة 

 23 7 21 الجزائر

 10 9 3 لیبیا

 32 3 13 المغرب

 15 15 26 تونس

 RCREEE (2014المصدر: المركز اإلقلیمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة (

 الصناعة

وتُعد البرامج الموجودة في تونس ھي األكثر تقدًما، ومن المالحظ حدوث تحسینات  –طاقة بالفعل تحدث مبادرات كفاءة ال
طن نفط مكافئ  800صناعیة تتعلق بكفاءة الطاقة. أصبح لدى المنشآت الصناعیة التي یتعدى استھالكھا السنوي للطاقة 

 كل ھذا إلزامي.  —رسالھا سنویًا تدقیقات للطاقة، ومدیرین مخصصین للطاقة وتقاریر حول الطاقة یتم إ

طن نفط مكافئ سنویًا، فإن  800بالنسبة للمشروعات الصناعیة التي من المتوقع أن یتعدى استھالكھا اإلجمالي من الطاقة 
عات التشاور المسبق مع الوكالة الوطنیة التونسیة إلدارة الطاقة أمًرا إلزامیًا، كما ھو الحال بالنسبة لمشروعات إنشاء القطا

طن نفط مكافئ سنویًا. یتطلب تنفیذ مشروعات  200السكنیة والخدمیة التي من المتوقع أن یتخطى استھالكھا من الطاقة 
طن نفط مكافئ  7000صناعیة جدیدة أو توسعة المرافق الصناعیة الحالیة التي یتعدى إجمالي استھالكھا من الطاقة 

قة. قامت وحدة مخصصة لكفاءة الطاقة في البنك التونسي بتوسیع تدفق ترخیًصا مسبقًا من الوزارة المسئولة عن الطا
 مشروعات كفاءة الطاقة وطلب التمویل، مما یشیر إلى وسیلة واحدة ممكنة لزیادة االستثمارات في أي مكان آخر.

مج الموجھة للمرافق نظًرا للتطور في اتجاه تحسین كفاءة الطاقة وقدرات المرافق العامة في المنطقة الفرعیة، فإن البرا
 العامة تكون مناسبة. إسناد تطبیق برنامج كفاءة الطاقة إلى شركات خدمات الطاقة قد یكون مناسبًا جًدا.

، فإن الجزائر 1بناًء على المقارنات بین أسعار الكھرباء عند بیعھا بالتجزئة وتقدیرات توفیر الطاقة المحتملة في الفصل 
 من االستثمار في كفاءة الطاقة. وتونس ستحققان استفادة عظیمة

 بیئة التمكین

 السیاسة والقوانین:  •
o  .تحتاج الحكومات إلى االتفاق على أھداف كفاءة الطاقة مع مرافق إمداد الطاقة 
o  كما ستدعم أطر العمل التنظیمیة المناسبة البرامج الموجھة إلى المرافق وتحسین سوق شركات خدمات

 الطاقة.
 المؤسسات والمنظمات:  •

o  یجب أن یكون للمرافق وموفري خدمات كفاءة الطاقة مثل شركات خدمات الطاقة أدوار ومسئولیات
 واضحة عبر تفویض قانوني أو إلزام تطوعي. 

 التمویل:  •
o  ینبغي أن تتجھ األموال العامة (و/أو الجھة المانحة) في البدایة نحو تكلفة المعونات العامة بعد تقدیم

 لفة بشكل أكبر باإلضافة إلى سیاسات وإجراءات كفاءة الطاقة.تدریجي ألسعار تعكس التك
o  تخصیص التمویل العام لتشجیع ومساندة تطویر سوق شركة خدمات الطاقة، باإلضافة إلى ترسیخ ظروف السوق

 المناسبة.
 االتصاالت وبناء القدرات:  •

o ،ى تطویر سوق شركة خدمات التي تشمل التدریب عل تقدیم البرامج تدریبیة داخل المرافق ووفي الصناعة
 الطاقة.

o  دعم إنشاء وحدات لكفاءة الطاقة مخصصة في المؤسسات المالیة المحلیة، وھي أمر ضروري للحصول
 على االستثمارات المستدامة والقابلة للتوسع في كفاءة الطاقة.
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 اإلجراءات األولى الموصى بھا

 30إلزام المرافق الصناعیة بتركیب مصابیح ذات كفاءة. •
لزام بتطبیق تدقیقات الطاقة في الصناعات الصغیرة والمتوسطة وفي المرافق التجاریة والخدمیة الكبیرة (بما في ذلك اإل •

 المحالت التجاریة والمستشفیات والمدارس). 
أو بروتوكول مكافئ إلدارة  5000131إلزام الصناعات ذات الكثافة في استھالك الطاقة باالمتثال بمعاییر شھادة األیزو  •

 الطاقة. 
 بدء برامج توعیة ومعلوماتیة خاصة بالقطاع. •

یجب على ھذه اإلجراءات تحقیق توفیرات بسرعة وتحدید الفرص اإلضافیة. باإلضافة إلى الوعي المحسن، وینبغي تشجیع 
 المزید من االستثمار مما تؤدي إلى اتخاذ إجراءات وسیطة.

 اإلجراءات المتوسطة

 فة في األنظمة التي تُدار بالمحركات والغالیات الكبیرة وأنظمة الھواء المضغوط. تحدید فرص التوفیر فعال التكل 
 .تحدید المعدات الصناعیة التي یجب أن تلتزم بالحد األدنى من معاییر الكفاءة 
 .تطویر آلیات تمویل لدعم الصناعات الصغیرة والمتوسطة في تركیب معدات كفاءة الطاقة 

 سكني

 ومیة مخصصة أو أكثر تتمتع بالسلطة األساسیة ھي أفضل آلیات التنفیذ.عادةً ما تكون وكالة حك

، فإن الجزائر 1بناًء على المقارنات بین أسعار الكھرباء عند بیعھا بالتجزئة وتقدیرات توفیر الطاقة المحتملة في الفصل 
 والمغرب ستحققان استفادة عظیمة من االستثمار في كفاءة الطاقة.

 بیئة التمكین

 سة والقوانین: تحتاج الحكومات إلى تحدید أھداف قصیرة المدى وإجراءات أساسیة من شأنھا تحقیق نتائج السیا
 یمكن إثباتھا خالل فترة قصیرة.

  المؤسسات والمنظمات: ینبغي أن تسند الحكومة سلطة ومسئولیة برامج كفاءة الطاقة إلى وكالة حكومیة واحدة أو
 ذات تفویضات أوسع.أكثر متخصصة في كفاءة الطاقة أو 

  التمویل: ینبغي أن تتجھ األموال العامة المبدئیة و/أو الصنادیق المانحة (مثل الصندوق الوطني إلدارة الطاقة
الخاص بتونس) نحو تكلفة المعونات العامة بعد تقدیم تدریجي لألسعار التي تعكس التكلفة بشكل أكبر حسب 

 یة األخرى.الحاجة ، باإلضافة إلى االعتبارات األساس
 .االتصاالت وبناء القدرات: رفع الوعي بمزایا كفاءة الطاقة بین المستھلكین السكنیین 

 اإلجراءات األولى الموصى بھا

  االستمرار في تقویة الخطوات المبدئیة إلنھاء العمل بالمصابیح عدیمة الكفاءة عبر القطاعات، ودعم اختیار
 32ة بالفعل في األسواق، وبخاصة مكیفات الھواء.المستھلك للمنتجات األعلى كفاءة المتوفر

  تقدیم المعاییر والقوانین لحظر استخدام المصابیح عدیمة الكفاءة في الطاقة، وتطبیق القوانین في األماكن التي تم
 تبینھا فیھا (الجزائر والمغرب وتونس).

 اءات "تدبیر شؤون المنزل" البسیطة بدء برامج االتصاالت لتحسین الوعي بمزایا كفاءة الطاقة، بما في ذلك إجر
 ذات الصلة التي یمكن اتباعھا بسھولة ودون تكلفة لتوفیر الطاقة.

  بدء حملة توعیة عامة إلعالم المستھلكین بالتكالیف المستمرة للمعدات الكھربائیة، بخاصةً المعدات عدیمة الكفاءة
 منھا (مثل مكیفات الھواء).

فیرات بسرعة وتحدید الفرص اإلضافیة. باإلضافة إلى الوعي المحسن، وینبغي تشجیع یجب على ھذه اإلجراءات تحقیق تو
 المزید من االستثمار مما تؤدي إلى اتخاذ إجراءات وسیطة.

 اإلجراءات المتوسطة

  تطویر وضع عالمات على المعدات بشكل إلزامي ومعاییر األداء وتطبیقھا (قدمت الجزائر وتونس بالفعل
 المعاییر).

 ف الفرص لتنسیق المعاییر والبطاقات إقلیمیًا، باإلضافة إلى البنیة التحتیة لدعم التطبیق.اكتشا 
  تطویر قوانین إلزامیة وتطبیق قوانین الطاقة الخاصة بالبناء لتحسین كفاءة الطاقة في األبنیة السكنیة الحالیة

 والجدیدة.
  (االستثمار في) معدات كفاءة الطاقة.تطویر آلیات التمویل لتشجیع المستھلكین السكنیین على شراء 
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 المشرق

حصة إمكانیات كفاءة الطاقة اإلجمالیة المرتبطة بقطاعات المستخدم النھائي الثالثة في كل دولة.  4.6یوضح الجدول 
مات ستستفید كل الدول بشكل ملحوظ من كفاءة الطاقة المحّسنة فیما بینھا في القطاع السكني. تعتبر إمكانیات تحسین الخد

ھي األكبر في مصر واألردن والضفة الغربیة وقطاع غزة. كما یحتوي القطاع الصناعي في مصر على نطاق واسع 
 للتحسین.

 (%) 2025إمكانیات توفیر الطاقة حسب القطاع،  –المشرق   4.6الجدول 

 سكني الخدمات الصناعة 

 12 2 8 العراق

 29 23 18 األردن

 31 4 7 لبنان

 62 8 4 ة وغزةالضفة الغربی

 26 28 28 مصر

 RCREEE (2014المصدر: المركز اإلقلیمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة (

في ظل وجود سوق اإلمداد بالكھرباء المتحرر في األردن والضفة الغربیة وقطاع غزة، یمكن أن یكون إلزام موفري 
النھائي فعاالً. كما یعتبر إسناد تطبیق البرنامج إلى شركات  الطاقة بتقدیم تحسینات خاصة بكفاءة الطاقة لقطاعات المستخدم

 خدمات الطاقة أمًرا ذو أھمیة كبیرة أیًضا. 

وتقوم المرافق في مصر ولبنان بتوسیع القدرة على تقدیم برامج كفاءة الطاقة لقطاعات المستخدم النھائي. على سبیل 
برامج كفاءة الطاقة، مثل توزیع المصابیح ذات الكفاءة وتوفیر  المثال، تقود العدید من مرافق التوزیع في مصر بالفعل

تدقیقات كفاءة الطاقة من خالل أقسام مخصصة لكفاءة الطاقة. عندما یكون لدى المرافق قدرة أقل على معالجة كفاءة الطاقة 
 اءة طاقة مخصصة أو أكثر.الخاصة باالستخدام النھائي، كما ھو الحال في العراق، فقد یكون من المناسب إنشاء وكالة كف

 بیئة تمكینیة (الضفة الغربیة وقطاع غزة واألردن)

 السیاسة والقوانین:  •
o  البناء على األھداف القطاعیة الحالیة لالتفاق مع المرافق على خطة إجمالیة وجدول زمني ألنشطة

 تعزیز تبني المستھلكین إلجراءات كفاءة الطاقة.
o ج كفاءة الطاقة التي تقدمھا لمرافق ، وتطویر سوق شركة خدمات تطویر إطار عمل تنظیمي لدعم برام

 الطاقة.
المؤسسات والمنظمات: تحتاج المرافق أن یكون لھا أدوار ومسئولیات واضحة في الصناعة عبر تفویض قانوني  •

 أو إلزام تطوعي.
 التمویل:  •

o ط وشمال أفریقیا) باألموال إكمال تعریفة الكھرباء المرتفعة إلى حد ما (بالنسبة لمنطقة الشرق األوس
 العامة لكفاءة الطاقة، مع استبدالھا بشكل تدریجي برسوم المعونات العامة.

o .تخصیص األموال العامة لتشجیع ومساندة تطویر سوق شركة خدمات الطاقة 
یر سوق بما في ذلك التدریب على تطو االتصاالت وبناء القدرات: تقدیم برنامج تدریبي في المرافق وفي الصناعة، •

 شركات خدمات الطاقة.
 التعلیم: تنفیذ حملة قومیة بشأن كفاءة الطاقة لتعزیز الوعي بھا وبناء الدعم لھا. •

 بیئة تمكینیة (مصر والعراق ولبنان)

السیاسة والقوانین: بالتوازي مع خطط العمل الوطنیة لكفاءة الطاقة التي تم تبنیھا بالفعل، سیؤدي تطبیق األھداف  •
 إلى ظھور نتائج سریعة یمكن إثباتھا.واإلجراءات 
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المؤسسات والمنظمات: تقویة الوكاالت الحالیة أو تعیین، عند افتقارھا إلى ذلك، ھیئة لبرامج كفاءة الطاقة في  •
 وكاالت حكومیة متخصصة.

رة التمویل: ینبغي أن تتجھ األموال العامة (و/أو الجھة المانحة) باإلضافة إلى خطوط الصندوق الوطني إلدا •
الطاقة الخاص بتونس نحو تكلفة المعونات العامة بعد تقدیم تدریجي ألسعار تعكس التكلفة بشكل أكبر باإلضافة 

 إلى سیاسات وإجراءات كفاءة الطاقة.
 االتصاالت وبناء القدرات: زیادة الوعي بمزایا كفاءة الطاقة بین مستھلكي االستخدام النھائي. •

 سكني

، سیقدم تحسین 1سعار الكھرباء عند بیعھا بالتجزئة وتقدیرات توفیر الطاقة المحتملة في الفصل بناًء على المقارنات بین أ
كفاءة الطاقة في القطاع السكني مزایا معتبرة لكل دول المنطقة الفرعیة، خاصة األردن والضفة الغربیة وقطاع غزة. بسبب 

و الوقت المناسب إلعالم المستھلكین وبخاصة الجدد منھم النمو السریع للقطاع السكني في لبنان، یعتبر الوقت الحالي ھ
 )4.6بأھمیة كفاءة الطاقة. بدأت مصر بالفعل في اتخاذ إجراءات لتحسین كفاءة إضاءة المصابیح في المنازل (المربع 

 اإلجراءات األولى الموصى بھا

 بتجربة ھذه الجھود). توفیر عینات مجانیة لإلضاءة ذات الكفاءة للمستھلكین السكنیین (مصر ولبنان 
  وضع معاییر وقوانین لحظر استخدام المصابیح عدیمة الكفاءة، وتطبیق القوانین في المناطق التي اعتمدتھا

 (األردن).
  بدء برامج االتصاالت لتحسین الوعي بمزایا كفاءة الطاقة، لتشمل إجراءات "تدبیر شؤون المنزل" البسیطة ذات

 لة ودون تكلفة لتوفیر الطاقة.الصلة التي یمكن اتخاذھا بسھو
  بدء حملة توعیة عامة إلعالم المستھلكین بالتكالیف المستمرة للمعدات الكھربائیة، بخاصةً المعدات عدیمة الكفاءة

 منھا (مثل مكیفات الھواء).

بغي تشجیع یجب على ھذه اإلجراءات تحقیق توفیرات بسرعة وتحدید الفرص اإلضافیة. باإلضافة إلى الوعي المحسن، وین
 المزید من االستثمار مما تؤدي إلى اتخاذ إجراءات وسیطة.

 اإلجراءات المتوسطة

  تطویر وضع عالمات على األجھزة والمعدات وتنفیذھا (أو تحدیثھا إذا كانت موجودة بالفعل) (خاصة مكیفات
 الھواء) (وضعت كل من مصر واألردن ولبنان المعاییر بالفعل). 

 ة وتطبیق قوانین الطاقة الخاصة بالبناء لتحسین كفاءة الطاقة في األبنیة السكنیة الحالیة تطویر قوانین إلزامی
 والجدیدة.

 .تطویر مجموعة من آلیات التمویل لتشجیع المستھلكین السكنیین على شراء (االستثمار في) معدات كفاءة الطاقة 
 
 

 برامج كفاءة الطاقة في مصر .4.8المربع 

فاءة الطاقة مبكًرا إلى حد ما، على الرغم من أنھ قد تم تحدید نطاق النشاط في بعض السنوات. في بدأت مصر في معالجة ك
) بواسطة الوكالة األمریكیة للتنمیة الدولیة استھدف ECEPالثمانینیات، تم تمویل مشروع كفاءة الطاقة والحفاظ علیھا (

 مصانع كبیرة لتنفیذ تحسینات كفاءة الطاقة. 

)، الذي تم تمویلھ من قبل EEIGGRساعد مشروع تحسین كفاءة الطاقة وتقلیل غازات البیت الزجاجي ( في التسعینیات،
مرفق البیئة العالمیة وتطبیقھ بواسطة برنامج األمم المتحدة اإلنمائي على تأسیس معاییر أداء الطاقة وملصقات لستة أنواع 

ة والتجاریة والحكومیة الجدیدة. أنشأ المشروع أیًضا صندوق ضمان من المعدات باإلضافة إلى قوانین الطاقة للمباني السكنی
ملیون دوالر أمریكي لدعم قروض مشروعات كفاءة الطاقة في الصناعة. ساھم المشروع، ضمن العدید  ۱،٥متجدد بمبلغ 

(إنارة الشوارع)، كما  من نتائجھ، في الترویج لشركة خدمات الطاقة وكفاءة الطاقة في القطاعات السكنیة والتجاریة والعامة
 رفعت من مستوى الوعي الجماھیري. 

) على مستوى مجلس الوزراء لتعزیز زیادة EEUفي العقد األول من القرن الحالي، تم تأسیس وحدة خاصة بكفاءة الطاقة (
اقة في قطاعات كفاءة الطاقة ولوضع استراتیجیة واضحة لكفاءة الطاقة. وعلى التوازي، توجد العدید من برامج كفاءة الط

اإلمداد بالطاقة والطلب على الطاقة. من أھم ھذه البرامج الحالیة ھو خطة العمل الوطنیة لكفاءة الطاقة التي تم اعتمدتھا 
، ومشروع كفاءة الطاقة في الصناعة المدعوم من منظمة األمم المتحدة للتنمیة الصناعیة 2015وزارة الكھرباء في عام 

)UNIDOاحة الخضراء" تحت إشراف وزارة السیاحة. ) ومبادرة "السی 
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، أصدر "المجلس األعلى للطاقة" قراًرا حول استخدام المصابیح الموفرة للطاقة وإنھاء العمل 2007یولیو عام  24في 
طبقًا للقرار الذي یشمل إصدار معاییر كفاءة الطاقة  2010بالمصابیح المتوھجة في المنازل. تم اتخاذ إجراءات منذ عام 

نظمة اإلنارة عالیة الكفاءة، وتقدیم المساعدة الفنیة وتحضیر دراسات الجدوى والدعم الفني للمصانع لتشجیع التصنیع أل
جھات مصنّعة لمنتجات المصابیح ذات الكفاءة في مصر، بما في ذلك  10المحلي للمصابیح الموفرة للطاقة. توجد اآلن 
ملیون مصباح موفر للكھرباء عبر شركات التوزیع ضمن مبادرة شنتھا  10 ثالثة جھات مصنّعة للمكونات. تم بیع ما یقرب

وزارة الكھرباء والطاقة، والتي تتطلب بیع مصابیح كفاءة الطاقة بنصف سعرھا نقًدا أو بالتقسیط، مع إعطاء فترة ضمان 
مالیین مصباح من  10وزیع بت 2014شھًرا. بدأت المرحلة الثانیة من اإلنارة ذات كفاءة الطاقة في عام  18لھا لمدة 

) للعمالء السكنیین والتجاریین. تم الحصول على مصابیح الصمام الثنائي LEDمصابیح الصمام الثنائي الباعث للضوء (
دوالر  3.50إلى  3.00الباعث للضوء من خالل عملیات الشراء العامة بالجملة، والتي أدت إلى وجود أسعار تتراوح من 

 ملیون مصباح باستخدام نھج مماثل. 50المرحلة الثالثة، سیتم توزیع  أمریكي لكل مصباح. في

على الرغم من استخدام سخانات المیاه التي تعمل بالطاقة الشمسیة في مصر منذ الثمانینات، إال أن ذلك محدوًدا. في عام 
دد سخانات المیاه التي تعمل ، تم إطالق برنامج كفاءة الطاقة تحت رعایة وزارة الصناعة، الذي یھدف إلى زیادة ع2014

 بالطاقة الشمسیة الُمصنعة محلیًا لالستخدام السكني والتجاري.

 المصدر: المؤلفین.

 الخدمات

، فإن مصر 1بناًء على المقارنات بین أسعار الكھرباء عند بیعھا بالتجزئة وتقدیرات توفیر الطاقة المحتملة في الفصل 
 ستثمار في مجال كفاءة الطاقة في قطاع الخدمات.واألردن ستستفیدان بشكل ملحوظ من اال

 اإلجراءات األولى الموصى بھا

  .اإللزام بتركیب إنارة ومعدات ذات كفاءة (بخاصة مكیفات الھواء) في المباني التجاریة العامة والخاصة 
 ت كفاءة في استخدام تقدیم المعاییر والقوانین الخاصة باإلنارة ذات كفاءة في استخدام الطاقة ومكیفات الھواء ذا

 الطاقة في ھذه المباني وتطبیق القوانین حیث تم تبنیھا (األردن).
  إجراءات لتحسین إدارة شئون  10بدء برنامج اتصاالت لتحسین الوعي بمزایا كفاءة الطاقة، بما في ذلك "أفضل

 المنزل".
 مرافق بالمساعدة من شركات خدمات بدء العمل بالكفاءة في إنارة الشوارع في البلدیات باستخدام تفویضات ال

 الطاقة والجھات المصنّعة للمصابیح أو موردین آخرین.

یجب على ھذه اإلجراءات تحقیق توفیرات بسرعة وتحدید الفرص اإلضافیة. باإلضافة إلى الوعي المحسن، وینبغي تشجیع 
 المزید من االستثمار مما تؤدي إلى اتخاذ إجراءات وسیطة.

 طةاإلجراءات المتوس

  تطویر قوانین إلزامیة وتطبیق قوانین الطاقة الخاصة بالبناء لتحسین كفاءة الطاقة في األبنیة السكنیة الحالیة
 والجدیدة (العامة والخاصة). 

  تطویر وضع عالمات إلزامیة على المعدات ومعاییر األداء الخاصة باألجھزة والمعدات وفرضھا (قامت كل من
 المعاییر بالفعل).  مصر واألردن ولبنان بتقدیم

  .التدقیق في برامج ضخ الماء ذات الكفاءة واستغاللھا 
 .تطویر آلیات التمویل لدعم الخدمات التجاریة في تركیب معدات كفاءة الطاقة 

 الصناعة

 من الصعب المبالغة في أھمیة تعزیز كفاءة الطاقة في الصناعة في ھذه المنطقة الفرعیة. تتمتع مصر بإمكانیات كبیرة
) 4.3بالمائة)، وقامت بالفعل بتنفیذ جھوًدا كبیرة الستغالل ھذه اإلمكانیات (المربع  28لتحسین كفاءة الطاقة في القطاع (

بالمائة)، من المحتمل أن تجني الدولة فوائد  32على ضوء المستویات الحالیة من استعادة التكلفة في سعر البیع بالتجزئة (
، بخاصة في صناعة اإلسمنت والبتروكیماویات. تشمل بعض الخطوات اإلضافیة الممكنة اقتصادیة ملحوظة من االستثمار

 ما یلي:

تأسیس مقاییس أداء مقبولة على نطاق واسع ویمكن االعتماد علیھا للصناعات الرئیسیة، مثل الصلب واإلسمنت  •
 واألسمدة والبتروكیماویات.

اقة للمعدات الرئیسیة، بما في ذلك المحركات الكھربائیة بناء قواعد بیانات للطاقة وتطبیق معاییر كفاءة الط •
 والغالیات داخل القطاعات.

 إلزام المرافق بإجراءات تدقیقات للطاقة في الشركات الصغیرة والمتوسطة.  •
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أو بروتوكول إدارة طاقة  50001إلزام الصناعات ذات الكثافة في استھالك الطاقة بااللتزام بمعاییر شھادة األیزو  •
 ئ. مكاف

 إطالق برامج المعلومات والوعي الخاصة بالصناعة. •

 

 )GCCمجلس التعاون الخلیجي (
حصة إمكانیات كفاءة الطاقة اإلجمالیة المرتبطة بقطاعات المستخدم النھائي الثالثة في كل دولة. من  4.7یوضح الجدول 

في الصناعة. قد تستفید البحرین واإلمارات  المحتمل أن تنتفع معظم الدول بشكل كبیر من كفاءة الطاقة المحّسنة، وخاصة
 العربیة المتحدة والیمن في قطاع الخدمات، والبحرین والكویت والمملكة العربیة السعودیة في القطاع السكني.

 (%) 2025إمكانیات توفیر الطاقة حسب القطاع،-مجلس التعاون الخلیجي  4.7الجدول 

 سكني الخدمات الصناعة 

 21 20 22 البحرین

 24 5 18 الكویت

 9 7 48 عمان

 14 4 41 قطر

المملكة السعودیة 
 21 16 14 العربیة

اإلمارات العربیة 
 15 18 39 المتحدة

 11 18 18 الیمن

 RCREEE (2014المصدر: المركز اإلقلیمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة (

فید من كفاءة الطاقة المحّسنة داخل النظام، تُعد البرامج على ضوء قدرات المرافق في المنطقة الفرعیة والمدى الذي ستست
الموّجھة خالل المرافق مناسبة لكل قطاعات االستخدام النھائي. كما یعتبر إسناد تطبیق البرنامج إلى شركات خدمات الطاقة 

 أمًرا ذو أھمیة كبیرة أیًضا. 

 بیئة التمكین

 السیاسة والقوانین:  •
o  لكفاءة الطاقة في قطاعات االستخدام النھائي التي تخص خطة العمل یمكن للحكومات وضع أھدافھا

 الوطنیة لكفاءة الطاقة والجداول الزمنیة المرتبطة بالمرافق. 
o  من الھام جًدا وجود إطار عمل تنظیمي مناسب لدعم البرامج المقّدمة للمرافق ولبناء سوق شركة

 خدمات الطاقة.
رافق أدوار ومسئولیات واضحة في المجال عبر تفویض قانوني أو المؤسسات والمنظمات: یجب أن یكون للم •

 إلزام تطوعي.
 التمویل:  •

o  ینبغي أن تتجھ األموال العامة المبدئیة (و/أو الوكالة المانحة) نحو تكلفة المزایا العامة بعد تقدیم تدریجي
 .لألسعار األكثر انعكاًسا للتكلفة باإلضافة إلى سیاسات وإجراءات كفاءة الطاقة

o .تخصیص األموال العامة لتشجیع ومساندة تطویر سوق شركة خدمات الطاقة 
بما في ذلك التدریب على تطویر سوق االتصاالت وبناء القدرات: تقدیم برنامج تدریبي داخل المرافق والمصنع، •

 شركات خدمات الطاقة.
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 الصناعة

، فإن البحرین 1یرات توفیر الطاقة المحتملة في الفصل بناًء على المقارنات بین أسعار الكھرباء عند بیعھا بالتجزئة وتقد
 وقطر وعمان واإلمارات العربیة المتحدة سیستفیدوا بشكل ملحوظ من االستثمار في مجال كفاءة الطاقة.

 اإلجراءات األولى الموصى بھا

 .(مثل الغالیات) إلزام المرافق الصناعیة بتركیب إنارة ومعدات ذات كفاءة 
 بتدقیقات الطاقة اإللزامیة في كل الصناعات الصغیرة والمتوسطة.  اإللزام بالقیام 
  أو بروتوكول  50001القیام بصناعات إلزامیة ذات الكثافة في استھالك الطاقة بااللتزام بمعاییر شھادة األیزو

 إدارة طاقة مكافئ. 
 .إطالق برامج المعلومات والوعي الخاصة بالصناعة 

توفیرات بسرعة وتحدید الفرص اإلضافیة. باإلضافة إلى الوعي المحسن، وینبغي تشجیع  یجب على ھذه اإلجراءات تحقیق
 المزید من االستثمار مما تؤدي إلى اتخاذ إجراءات وسیطة.

 اإلجراءات المتوسطة

  .تحدید فرص التوفیر ذات التكلفة المعقولة في األنظمة التي تُدار بالمحركات والھواء المضغوط 
 صناعیة التي يجب أن تلتزم بالحد األدنى من معايیر الكفاءة.تحديد المعدات ال 
 .تخصیص التمويل العام لتشجیع تطوير سوق شركة خدمات الطاقة ومساندته 
  تطوير نطاق آلیات التمويل لدعم الصناعات الصغیرة والمتوسطة في تركیب معدات ذات

 كفاءة في الطاقة.

 الخدمات

، فإن البحرین 1ھرباء عند بیعھا بالتجزئة وتقدیرات توفیر الطاقة المحتملة في الفصل بناًء على المقارنات بین أسعار الك
واإلمارات العربیة المتحدة والیمن لدیھم أعلى إمكانیات لكفاءة الطاقة في قطاع الخدمات في مجلس التعاون الخلیجي. 

جال كفاءة الطاقة في قطاع الخدمات، حیث ستستفید دول مجلس التعاون الخلیجي األخرى بشكل ملحوظ من االستثمار في م
 یوجد مستوى منخفض من استعادة التكلفة في أسعار بیع الكھرباء بالتجزئة ضمن قطاع الخدمات. 

 اإلجراءات األولى الموصى بھا

  .تركیب إلزامي إلنارة معدات أساسیة ذات كفاءة، بخاصة مكیفات الھواء في المباني التجاریة العامة والخاصة 
 یم المعاییر والقوانین لحظر استخدام المصابیح عدیمة الكفاءة في الطاقة، وتطبیق القوانین في األماكن التي تم تقد

 تبینھا فیھا (البحرین وقطر واإلمارات العربیة المتحدة).
  إجراءات لتحسین إدارة شئون  10بدء برنامج اتصاالت لتحسین الوعي بمزایا كفاءة الطاقة، ویشمل "أفضل

 زل".المن
  بدء العمل بالكفاءة في إنارة الشوارع في البلدیات باستخدام تفویضات المرافق وبمساعدة من شركات خدمات

 الطاقة والجھات المصنّعة للمصابیح أو الموردین.

یجب على ھذه اإلجراءات تحقیق توفیرات بسرعة وتحدید الفرص اإلضافیة. باإلضافة إلى الوعي المحسن، وینبغي تشجیع 
 زید من االستثمار مما تؤدي إلى اتخاذ إجراءات وسیطة.الم

 اإلجراءات المتوسطة

  تطویر قوانین إلزامیة وتطبیق قوانین الطاقة الخاصة بالبناء لتحسین كفاءة الطاقة في األبنیة السكنیة الحالیة
 والجدیدة (العامة والخاصة). 

 جھزة بشكل إلزامي (قامت كل من الكویت وقطر تطویر وتطبیق معاییر األداء ووضع بطاقات على المعدات واأل
 والمملكة السعودیة واإلمارات العربیة المتحدة بالفعل بتقدیم المعاییر الخاصة بمكیفات الھواء). 

  .التدقیق في برامج ضخ الماء ذات الكفاءة واستغاللھا 
 .تطویر آلیات التمویل لدعم الخدمات التجاریة في تركیب معدات كفاءة الطاقة 

 سكني

، فإن البحرین 1بناًء على المقارنات بین أسعار الكھرباء عند بیعھا بالتجزئة وتقدیرات توفیر الطاقة المحتملة في الفصل 
والكویت والمملكة العربیة السعودیة لدیھم أعلى إمكانیات لتطویر كفاءة الطاقة في القطاع السكني، على الرغم من أنھ كما 
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المستوى المنخفض من استعادة التكلفة في أسعار بیع الكھرباء، فمن المحتمل أن تستفید في قطاع الخدمات، على ضوء 
 معظم دول مجلس التعاون الخلیجي بشكل ملحوظ من االستثمار. 

 اإلجراءات األولى الموصى بھا

 .إلزام المرافق بتزوید المستھلكین السكنیین بعینات من منتجات المصابیح ذات الكفاءة في الطاقة 
 دیم المعاییر والقوانین لحظر استخدام المصابیح عدیمة الكفاءة في الطاقة، وتطبیق القوانین في األماكن التي تم تق

 تبینھا فیھا (البحرین وقطر واإلمارات العربیة المتحدة).
  إجراءات لتحسین إدارة شئون  10بدء برنامج اتصاالت لتحسین الوعي بمزایا كفاءة الطاقة، ویشمل "أفضل

 نزل".الم
  بدء حملة توعیة عامة إلعالم المستھلكین بالتكالیف المستمرة للمعدات الكھربائیة، بخاصةً المعدات عدیمة الكفاءة

 منھا (مثل مكیفات الھواء).

یجب على ھذه اإلجراءات تحقیق توفیرات بسرعة وتحدید الفرص اإلضافیة. باإلضافة إلى الوعي المحسن، وینبغي تشجیع 
 ستثمار مما تؤدي إلى اتخاذ إجراءات وسیطة.المزید من اال

 اإلجراءات المتوسطة

  .تطویر وضع ملصقات على المعدات واألجھزة بشكل إلزامي والمعاییر القیاسیة وتطبیقھا 
  تطویر قوانین إلزامیة وتطبیق قوانین الطاقة الخاصة بالبناء في األبنیة السكنیة الحالیة والجدیدة (قامت كٍل من

 ر والمملكة السعودیة واإلمارات العربیة المتحدة بتقدیم المعاییر الخاصة بمكیفات الھواء بالفعل).الكویت وقط
 .تخصیص التمویل العام لتشجیع تطویر سوق شركة خدمات الطاقة ومساندتھ 
 .(أو االستثمار فیھا) تطویر آلیات تمویل لتشجیع المستھلكین السكنیین على شراء معدات كفاءة الطاقة 

 لعاتالتط
ال یوجد نقص في فرص كفاءة الطاقة داخل منطقة الشرق األوسط وشمال أفریقیا. على الرغم من ذلك، مثل دول المغرب 
التي قامت بالفعل بخطوات كبیرة وثروة متراكمة من الخبرة في مجال الممارسات الجیدة، التي لدیھا أیًضا إمكانیات كبیرة. 

المحتمل أن تقدم اإلجراءات  من ھا دول الشرق األوسط وشمال أفریقیا بعین االعتبار.یقّدم ھذا الفصل خیارات قد تنظر إلی
قریبة ومتوسطة المدى الموضحة أعاله نتائج كبیرة في القطاعات الصناعیة والخدمیة والسكنیة، حیث تقوم الدول بتنفیذ 

رى في السنوات القادمة. (على الغرم من عدم خطط العمل الوطنیة لكفاءة الطاقة الخاصة بھا والتزامات كفاءة الطاقة األخ
معالجتھ في ھذا التقریر، فإن قطاع النقل یحتاج النتباه مستقبلي، بشكل مثالي بشأن محتوى التخطیط الوطني والحضري 

 للنقل.)

واضحة المعالم  یمكن أن تستفید الدول المتقدمة نسبیًا من تقدیم برامج كفاءة طاقة أكثر استھدافًا والتي تھدف إلى مجموعات
من مستھلكي الطاقة لتحفیز الطلب على خدمات كفاءة الطاقة. وقد یساعد ذلك، ما بین أشیاء أخرى، على بناء البیئة 
المطلوبة للحفاظ على السوق الفّعال لشركات خدمات الطاقة وموفري خدمات الكفاءة اآلخرین المخصصین. سیكون الھدف 

یتطلب دعم عام أقل بشكل تدریجي ویعتمد في النھایة بشكل رئیسي على النشاط ھو خلق سوق كفاءة طاقة والذي قد 
 الخاص على النطاق التجاري. 

قد تجد دول الشرق األوسط وشمال أفریقیا في المراحل المبكرة من تطویر اتجاھاتھا نحو كفاءة الطاقة أنھ من الفّعال تبني 
بھدف تعزیز الدعم العام والتزام أصحاب المصالح المطلوب للمتابعة في أھداف متواضعة نسبیًا یتم الوصول إلیھا سریًعا، 

 أنشطة أكثر طموًحا. 

وربما ترغب الدول التي بھا دعم كبیر ألسعار الطاقة في التركیز على الحصول على مكاسب كفاءة الطاقة أوالً في القطاع 
)، أثناء تقدیم إصالحات دعم الطاقة MEPSاقة (العام وعبر الطرق التنظیمیة، مثل مستوى أداء الحد األدنى من الط

تدریجیًا. وأیًضا قد تجد ھذه الدول أنھ من المجدي بدء حمالت قومیة لرفع الوعي عن السبب في أن تصبح كفاءة الطاقة أمر 
 لھ أھمیة قومیة، وبناء الدعم العام لتحسین كفاءة الطاقة ورفع دعم الطاقة.

لطاقة التي تتعھد بفعالیة أكبر، فمن الضروري القیام بالضبط المنتظم لخطط الطاقة على لضمان التحقیق المستمر لتوفیر ا
أساس المراقبة والتقییم الشدیدین؛ ویتطلب كل ذلك مصادر مخصصة وقدرة مؤسسیة متنامیة. تظل تقویة البیئة التمكینیة 

 ى.تحدیًا حتى أمام الدول الرائدة في مجال كفاءة الطاقة في المناطق األخر

أخیًرا، بینما بعض الخطوات الموضحة أعاله یمكن أن تتخذھا الدول بأنفسھا، فإن البعض اآلخر منھا لتحقیق أكبر فاعلیة، 
سیستفید من اإلجراء المنظم من عمل الدول مًعا، مثل تنسیق المعاییر والبطاقات الخاصة باألجھزة والمعدات المستھلكة 

 كامل األسواق وتقدیم حوافز قویة لتعزیز سالسل التورید للمعدات األكثر فاعلیة. للطاقة. ینبغي أن یعزز ھذا النھج ت

83 



ة  مسود

 الشرق األوسط وشمال أفریقیا تنفیذ آلیات كفاءة الطاقة:

 

 مصادر البیانات، واالفتراضات، والمحاذیر والطرق –تقییم استخدام الطاقة  1الملحق 
بشكل جاھز ال تتوفر البیانات التي یمكن االعتماد علیھا الخاصة باستھالك الطاقة في قطاعات فرعیة محددة من االقتصاد 

في العدید من دول الشرق األوسط وشمال أفریقیا، مما یعیق التحلیل السریع المطلوب لتطویر السیاسات واإلجراءات 
الفّعالة. باستثناء مصر واألردن ولبنان والمغرب وتونس، وھي الدول التي قامت بعملیات مسح لتقدیر طلب وإمكانیات 

ریة الستھالك الطاقة وتوفیرھا، قام المركز اإلقلیمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة كفاءة الطاقة. أثناء التقدیرات التحضی
)RCREEE) (2014الجدول أ) 1.1) باستخدام مصادر البیانات القومیة واإلقلیمیة والدولیة المتوفرة بشكل عام.( 

 توافر البیانات و المصادر  .1.1الجدول أ
 التقاریر مصادر البیانات الدول اتالقطاع 

كل الدول، ما عدا الضفة الغربیة  تولید الطاقة: الطاقة 
 وقطاع غزة وقطر

االتحاد العربي للكھرباء، ناقلو الكھرباء 
)، المصادر AUPTDEوموزعوھا (

الوطنیة (المكاتب اإلحصائیة، ووزارات 
 الكھرباء والطاقة) 

النشرات اإلخباریة اإلحصائیة 
لخصات اإلحصائیة وإحصائیات والم

 الكھرباء والماء

كل الدول، ما عدا الضفة الغربیة  خسائر النقل والتوزیع 
 وقطاع غزة وقطر

تمھید الطریق للخطة الشمسیة المتوسطیة 
)PWMSP و (AUE والبنك الدولي

والمصادر الوطنیة واالتحاد العربي 
للكھرباء، ناقلو الكھرباء وموزعوھا 

)AUPTDE( 

 رات اإلخباریة اإلحصائیةالنش

كل الدول، ما عدا لبنان والضفة  مصافي النفط 
 الغربیة وقطاع غزة

منظمة األقطار العربیة المصدرة للبترول 
و منظمة األقطار المصدرة للبترول 

والمصادر القومیة (المكاتب اإلحصائیة 
 ووزارة الطاقة). 

النشرات اإلخباریة اإلحصائیة 
 ةوالملخصات اإلحصائی

قطاعات 
 االستخدام النھائي

الجزائر والبحرین ومصر والعراق  الصناعة 
والمغرب وعمان وقطر وتونس 

واألردن والمملكة السعودیة والسودان 
 وسوریا والیمن

المصادر القومیة (المكاتب اإلحصائیة 
ووزارة الصناعة) ودراسة المؤشرات 

الخاصة بالمركز اإلقلیمي للطاقة المتجددة 
 لطاقةوكفاءة ا

دراسة المؤشرات الخاصة بالمركز 
اإلقلیمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة 

 واستطالع استھالك الكھرباء

الجزائر والبحرین ومصر والعراق  سكني 
واألردن والكویت ولبنان والضفة 

العربیة وقطاع غزة والمغرب وقطر 
والمملكة السعودیة والسودان وتونس 

 )UAEة (اإلمارات العربیة المتحد

استطالعات استھالك المساكن  المصادر القومیة (المكاتب اإلحصائیة)
 والنفقات، استطالع استھالك الطاقة

البحرین ومصر ولبنان وعمان وقطر  الخدمات
والمغرب وتونس واإلمارات العربیة 

 المتحدة

 استطالع ثالثي المصادر القومیة (المكاتب اإلحصائیة)

الغربیة وقطاع غزة الكویت والضفة  النقل
 وتونس والمغرب

النشرات اإلخباریة للنقل واستطالع  المصادر القومیة (المكاتب اإلحصائیة)
استھالك الطاقة واستطالع حول قطاع 

 الطاقة
كل الدول ماعدا دول مجلس التعاون  الزراعة 

 الخلیجي 
 استطالع حول الزارعة المصادر القومیة (المكاتب اإلحصائیة)

 RCREEE (2014المركز اإلقلیمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة ( المصدر:

طرق التقییم مباشرة وشفافة، مما یوفر مستوى مناسب من التفاصیل والدقة ویّولد إحساس بالمكاسب النسبیة في القطاعات 
یر بسیط لمعدالت النمو بناًء على تقد 2025و 2020المختلفة. على سبیل المثال، تم تقدیر الطلب على الكھرباء في عام 

 2025و 2020. كما یستند توفیر الطاقة المقّدر في عام 2012إلى  2000التاریخیة في الطلب على الطاقة خالل الفترة من 
إلى التقدیر النسبي لتوفیرھا في سنة المقارنة إلى استھالك الطاقة النھائي واألساسي المقّدر في األعوام القادمة. یعكس 

ك الطاقة األساسي في كل دولة الكفاءة القیاسیة في تحویل الوقود لتولید الكھرباء إلى التوفیر المقّدر في توفیر استھال
 استھالك الطاقة النھائي.

یكون نھج "العمل كالمعتاد" متوافق مع ممارسة تحلیل المرحلة األولى ویقّدم مؤشر مفید، والذي یمكن تعدیلھ فیما بعد عند 
ولكن تحلیل "العمل كالمعتاد" یتجاھل تأثیرات تحسینات استخدام الطاقة بینما تقوم الدول بتبني توفر معلومات أفضل. 

أجھزة ومعدات كھربیة أكثر فعالیة وتقلل من كثافة استخدام الطاقة، حیث تتحول اقتصادیاتھا تجاه قطاع الخدمات والذي 
ویتجاھل التحلیل أیًضا تأثیر إصالحات دعم الوقود الحدیثة یكون عادةً أقل كثافة في استخدام الطاقة من القطاع الصناعي. 

 (التعریفة) في بعض دول الشرق األوسط وشمال أفریقیا. 

قد یكون العكس صحیًحا في دول الشرق األوسط وشمال أفریقیا المنتجة للطاقة، والتي قد تمر بزیادة في كثافة الطاقة 
استجابة للطلب العالمي. قد یكون نھج "العمل كالمعتاد" غیر مناسب تماًما في اإلجمالیة حیث یرتفع إنتاج الطاقة األساسیة ك

 دول مثل مصر والمغرب واإلمارات العربیة المتحدة التي تحّدث البینة التحتیة الخاصة بالطاقة بشكل سریع.

غم من التحدي الذي تعتبر إمكانیات كفاءة الطاقة في دول الشرق األوسط وشمال أفریقیا ھو إمكانیات جوھریة، بالر
یواجھھا بسبب نقص البیانات التي یمكن االعتماد علیھا حول مستوى استھالك الطاقة المقّسم. توقعت دراسة برنامج 
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ة  مسود

 الشرق األوسط وشمال أفریقیا تنفیذ آلیات كفاءة الطاقة:

) لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفریقیا أن كفاءة الطاقة المحّسنة قد ینتج عنھا فوائد 2009المساعدة في إدارة قطاع الطاقة (
بالمائة من التحسینات في كفاءة الطاقة  20بالمائة من إجمالي الناتج المحلي، و من المتوقع أن تؤدي  1إلى  0.5بنسبة من 

)، مع حصاد 2004ملیار دوالر أمریكي (بأسعار عام  11عبر المنطقة إلى مكاسب في إجمالي الناتج المحلي تصل إلى 
مكانیات توفیر الطاقة عبر تقلیل توھج الغاز وتقلیل مصر وإیران والمغرب وتونس لحوالي نصف الفوائد. تحدد الدراسة إ

 خسائر النقل والتوزیع.

توضح التقدیرات أنھ بعیًدا عن تحسین كفاءة استخدام الطاقة، قامت دول الشرق األوسط وشمال أفریقیا بزیادة كثافة الطاقة 
 ). 1الشكل حتى مع انخفاض كثافة الطاقة في العدید من الدول األخرى (

بالمائة خالل  18اتخذت بعض الدول خطوات لتحسین كفاءة الطاقة مع ذلك. قللت تونس من كثافة الطاقة بنسبة حوالي 
) أن أرباح مجال كفاءة الطاقة من 2009. توقع برنامج المساعدة في إدارة قطاع الطاقة (2006و 1980الفترة بین عامي 

بالمائة من  0.7كیلو طن من مكافئ النفط، أو بنسبة  390أدت إلى توفیر سنوي في الوقود بمقدار  2007تى ح 2005عام 
 ملیون دوالر أمریكي. 40االستھالك السنوي من الطاقة للدولة منا یساوي 

كفاءة. على سبیل حتى مستوردي الطاقة في المنطقة التي لدیھا كثافات عالیة جًدا من الطاقة یتخذون إجراءات لتحسین ال
في مدینة  2014) الحدیث حول "تغیر المناخ" الذي تم عقده في دیسمبر عام COPالمثال، في اجتماع "مؤتمر األطراف" (

لیما، ألقت فعالیة جانبیة حول كفاءة الطاقة في دول مجلس التعاون الخلیجي الضوء على أھمیة كفاءة الطاقة لالقتصادیات 
). تقوم المملكة السعودیة بالترویج لكفاءة الطاقة بواسطة IISD) 2014لي للتنمیة المستدامة (الخاصة بھم (المعھد الدو

) وھو مسئول عن إدارة جانب الطلب ومشروعات SEECالمستھلكین، وقامت بتأسیس "مركز كفاءة الطاقة السعودي" (
 كفاءة الطاقة. 

ط وشمال أفریقیا ھو دعم أسعار الطاقة، الذي یؤدي إلى تقلیل التحدي الرئیسي لكفاءة الطاقة المحسنة في دول الشرق األوس
 الحافز المالي للمستھلكین لتبني تكنولوجیات كفاءة الطاقة (انظر القسم أدناه). 

تسعیر الطاقة وتأثیر إشارات السعر والتكلفة وتوفر أجھزة كفاءة الطاقة والسیاسة وبیئة السوق، كلھا أسباب تتنوع بشكل 
أو  السوقیةالشرق األوسط وشمال أفریقیا وتؤثر على استیعاب إجراءات كفاءة الطاقة. تقدیر اإلمكانیات  كبیر بین دول

لكفاءة الطاقة في المنطقة وھو األمر الذي یتطلب بیانات ومصادر ضخمة؛ وبالتالي یكون تركیز ھذا التقییمعلى  االقتصادیة
 الشرق األوسط وشمال أفریقیا كأداة الستھداف جھود السیاسة. اإلمكانیات الفنیة اإلجمالیة لكفاءة الطاقة في دول

بینما تتوفر مناھج قیاسیة وطرق متعددة لتقییم اإلمكانیات الفنیة لكفاءة الطاقة في القطاعات المختلفة من االقتصاد، فإن 
تصادیة تحد من الخیارات االختالفات بین دول الشرق األوسط وشمال أفریقیا في موثوقیة البیانات والسوق والظروف االق

التي یمكن تطبیقھا بشكل مّوحد. على سبیل المثال، فإنھ على الرغم من فائدة استخدام مؤشرات كثافة الطاقة مثل "طن من 
)، فإن ذلك قد ال یمیز بین الھیاكل المختلفة للقطاعات GDP) لكل وحدة من إجمالي الناتج المحلي (toeمكافئ النفط" (
ل. وعلى الرغم من ذلك، یكون استخدام معاییر محددة استھالك الطاقة مثل "طن من مكافئ النفط" لكل متر االقتصادیة للدو

) بالنسبة للطاقة المستخدمة في المباني التجاریة أو السكنیة، وناتج أطنان الوقود المستخدم لكل toe/m2/yمربع في السنة (
 لمقارنة عبر الدول محدوًدا حسب ندرة البیانات.وحدة في القطاع الصناعي األكثر موثوقیة الوقابل ل

). تم تقدیر 1.2تشمل اإلمكانیات الفنیة في ھذا التقییم على العدید من المؤشرات بناًء على القطاع وتوفر البیانات (الجدول أ
، 2012أو  2011م اإلمكانیات الفنیة لكفاءة الطاقة في كل دولة من دول الشرق األوسط وشمال أفریقیا لسنة المقارنة لعا

بناًء على العام الذي توفرت لھ المعلومات األكثر موثوقیة، وبناًء على معاییر كفاءة الطاقة المطبقة في منطقة الشرق 
). یُعتبر استخدام مثل ھذه المعاییر اإلقلیمیة 2010األوسط وشمال أفریقیا (المركز اإلقلیمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة 

أمر یُعتمد علیھ بشكل معقول للدول الموجودة في المنطقة الفرعیة ذاتھا (البحر المتوسط، والخلیج، وشمال  لكفاءة الطاقة
أفریقیا). وبشكل خاص بالنسبة للقطاع السكني، من المفترض أن معاییر استھالك الطاقة یمكن تطبیقھا على البالد التي 

الدول التي لھا أحوال اقتصادیة اجتماعیة وظروف السوق متشابھة. توجد في المنطقة المناخیة ذاتھا ویمكن مقارنتھا مع 
توفرت بیانات استھالك الطاقة الخاصة باالستخدام النھائي المفضل (في القطاعات السكنیة والصناعیة والخدمات) بالنسبة 

وشمال أفریقیا. تشمل  لألردن، وتم استخدمھ في تقییمات أكثر تفصیالً إلمكانیات كفاءة الطاقة في دول الشرق األوسط
إمكانیات كفاءة الطاقة في القطاع السكني التوفیر الناتج عن استخدام إنارة ذات كفاءة وأنظمة تسخین تعمل بالطاقة 

 الشمسیة.

یتم اإلعالن عن معاییر استھالك الطاقة وإمكانیات كفاءة الطاقة أیًضا بواسطة منحنیات تقلیل التكلفة لتقنیات كفاءة الطاقة 
ي تم تطویرھا لمجموعة من دول الشرق األوسط وشمال أفریقیا بالنسبة لقطاعات الصناعة والنقل والخدمات والسكن الت

والزراعة والصید. تم تطویر منحنیات تقلیل التكلفة بموجب المشروعات اإلقلیمیة لدول جنوب المتوسط والشرق األوسط 
اقة في قطاع التشیید في البحر المتوسط و دعم تعزیز التكامل وتحسین التابعة لالتحاد األوربي الخاصة بـمشروع كفاءة الط

متوسطیة بالنسبة لمصر واألردن ولبنان والمغرب وتونس، وتم تطویرھا على أساس جمع  -األمن في سوق الطاقة األورو
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 الشرق األوسط وشمال أفریقیا تنفیذ آلیات كفاءة الطاقة:

عبر  2020اء في عام البیانات المكثف وتجمیعھا وإعادة صیاغتھا. توقعت الدراسة المبكرة ھذه إمكانیات توفیر الكھرب
 التقنیات المحددة وتسخین المیاه باستخدام الطاقة الشمسیة في قطاعات الصناعة والخدمات والسكن.

 مؤشرات كفاءة الطاقة المستخدمة في التقییم الخاص بالمركز اإلقلیمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة .1.2الجدول أ

 ت مؤشر كفاءة الطاقةوحدا القطاع
 طن) مكافئ النفط 1.000%، كیلو طن ( إنتاج الكھرباء

 طن) مكافئ النفط 1.000%، كیلو طن ( تكریر النفط
طن من مكافئ النفط/دوالر أمریكي، كیلوغرام من مكافئ  النقل

 النفط/المركبة/العام، كیلوغرام من مكافئ النفط/الراكب كیلو متر
النفط/دوالر أمریكي، طن من مكافئ النفط/طن (لصناعات طن من مكافئ  الصناعة

 محددة كثیفة استھالك الطاقة) 
طن من مكافئ النفط/دوالر أمریكي، كیلوغرام من مكافئ النفط/متر  الخدمات

كیلو متر  1000ساعة / –ساعة /متر مربع، میغاواط  –مربع، میغاواط 
 لیلة (للفنادق) (إلنارة الشوارع) كیلوغرام من مكافئ النفط /نزیل

طن من مكافئ النفط/دوالر أمریكي، كیلوغرام من مكافئ النفط/متر  سكني
 ساعة/متر مربع /سنة –مربع/سنة، میغاواط 

 طن من مكافئ النفط/دوالر أمریكي، طن من مكافئ النفط/طن  الزراعة والثروة السمكیة
 كیلو طن نفط مكافئ اإلمكانیات اإلجمالیة

 RCREEE (2014اإلقلیمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة (المصدر: المركز 
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 الشرق األوسط وشمال أفریقیا تنفیذ آلیات كفاءة الطاقة:

 

 مزایا تنفیذ المرافق لكفاءة الطاقة 2الملحق 
تتمتع المرافق خبرة فنیة كبیرة في إدارة أنظمة الكھرباء، ولكن قد ینقصھا الخبرة في تقدیم خدمات مخصصة للعمالء التي 

تتمتع المرافق بفرصة للتعاون مع شركات أخرى وتعزیز مصادر  ال تدخل نطاق خبرتھم الفنیة أو اإلداریة األساسي.
أخرى لتقدیم خدمات كفاءة الطاقة للعمالء، مما قد ال یعزز تنفیذ وفعالیة الخدمة فقط، بل ولكن قد تؤدي إلى انبثاق فرص 

 ).2.1األعمال أیًضا (الشكل أ

 مزایا تنفیذ المرافق لكفاءة الطاقة .2.1الشكل أ

 

 لفین. المصدر: المؤ

إن تطبیق اإللزامات التي تفرضھا الدولة لیست عملیة سھلة، بخاصة في الدول النامیة، حیث  تطبیق السیاسات والقوانین.
القدرة والمواد تكون مخصصة غالبًا الحتیاجات أخرى ملّحة. تستطیع المرافق باستخدام خبرتھا في تقدیم خدمات الطاقة 

سھّل من عملیة تنفیذ خدمات كفاءة الطاقة. كذلك تستطیع المرافق تنفیذ تحسینات ومتطلبات الترخیص الخاصة بھا أن ت
كفاءة جانب العرض ، التي تقدم إمكانیات ضخمة جًدا لفعالیة الطاقة في دول عدة، بخاصة عندما تكون المرافق تحت ملكیة 

 الدولة وفشلت في االستثمار مالي قلیل في أنظمة الطاقة الكھربیة.

تستطیع المرافق على ضوء عالقاتھا التجاریة مع العمالء، توجیھ الحوافز والخصومات المتوفرة عبر فواتیر  ویل.تنفیذ التم
العمالء. كما یمكن للعمالء الدفع بالتقسیط. كما أن للمرافق أیًضا تأثیر على العمالء لضمان سرعة عملیات الدفع. وھذه ھي 

یة، حیث یمكن لشركات خدمات الطاقة وموفري كفاءة الطاقة اآلخرین المكافحة المیزة األساسیة في العدید من الدول النام
في استالم الدفعات الخاصة بالمعدات والخدمات، بخاصة من العمالء السكنیین والتجاریین الصغار. تعتبر المرافق في 

كفاءة طاقة. من خالل تنفیذ وضع أفضل لتشكیل شراكات مع الجھات المصنّعة للمعدات واألجھزة وموردیھا لشراء معدات 
برامج كفاءة الطاقة أو بناء المشروعات الكبیرة، تستطیع المرافق االستفادة من صنادیق التخفیف الخاصة بتغیر المناخ. 
وفي البالد التي بھا برامج "شھادة توفیر الطاقة"، یمكن للمرافق مساعدة العمالء على تنفیذ مشروعات كفاءة الطاقة 

ات أو تسویقھا. یمكن أیًضا لبرامج كفاءة الطاقة في الدول النامیة إنشاء اعتمادات كربونیة والتي یمكنھا أن وإصدار الشھاد
 توفر مصادر إضافیة للدخل للمرافق والعمالء المشاركین، مما یقلل من تكالیف كفاءة الطاقة. 

ى الطاقة، ولذا فھي في موقع جید لتصمیم برامج تكون المرافق على علم بأنماط الطلب عل االستجابة إلى احتیاجات العمالء.
تفیدھا وتفید العمالء أیًضا. على سبیل المثال، یمكن للمرافق العمل مع العمالء لتحدید فرص تخفیف األحمال أو تحویلھا 

بار. یمكن عبر برامج كفاءة الطاقة و إدارة جانب الطلب. وھذا صحیح خاصةً بالنسبة للعمالء الصناعیین أو التجاریین الك
للقیاس المتقدم واستطالعات المستھلك المساعدة في استھداف أحمال العمالء. كما أن المرافق على وعي بعوائق تبني كفاءة 
الطاقة، سواء داخل المرفق أو بالنسبة للعمالء، ویمكنھا تصمیم برامج تساعد في التغلب علیھا. على سبیل المثال، قد یكون 

ن أصحاب التعریفة المدعمة و/أو أصحاب الدخول المنخفضة محفزات ضئیلة لتركیب معدات ذات لدى المستھلكین السكنیی
كفاءة. یمكن للمرافق تطویر برامج تساعد في التغلب على عائق السعر، مثل سند ضمان السداد واالستراتیجیات طویلة 

بناء عالقات أفضل مع المستھلكین، مما یؤدي إلى المدى لزیادة التعریفة. وأخیًرا، یساعد تنفیذ المرافق لكفاءة الطاقة في 
 إمكانیات تحسین تنفیذ خدمات الطاقة.

بدون القوانین التي تطلب خالف ذلك، ال تعتبر مؤسسات المرافق العامة  التعاون مع الشركات المحلیة والوكاالت األخرى.
ل إسناد تنفیذ كفاءة الطاقة إلى شركات طاقة بشكل عام أن تنفیذ خدمات كفاءة الطاقة من اختصاصھا األساسي، وقد تفضّ 
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محترفة مثل شركات خدمات الطاقة. ھذا النھج یسّخر الخبرة المتخصصة لبرامج كفاءة الطاقة ویمكنھ خلق فرص عمل 
للشركات المحلیة. في العدید من الدول، تطور مجال شركات خدمات الطاقة عن طریق العمل على التعاون مع مؤسسات 

عامة المحلیة. یمكن للمرافق أیًضا أن تعمل كجسر بین المستھلكین ومؤسسات كفاءة الطاقة من ناحیة والوكاالت المرافق ال
 الحكومیة والجمعیات التجاریة األخرى من الناحیة األخرى، والتي تسعى لتعزیز كفاءة الطاقة في دعم األھداف القومیة.

نشر خبرة المرافق الفني واإلداریة في تشغیل وإدارة أنظمة الطاقة في  یمكن الخبرة الفنیة واإلداریة في تطبق البرنامج.
كفاءة الطاقة. تستوعب مؤسسات المرافق العامة أن التغییر الفّعال وإدراك المزایا الكاملة لكفاءة الطاقة یستغرق وقتًا، وأن 

یق النجاح في تنفیذ برنامج كفاءة الطاقة بشكل عالقاتھا المستمرة منذ فترة طویلة مع العمالء تُعتبر میزة ُمضافة. یتطلب تحق
 نموذجي التعاون مع الشركات المحلیة والمستشارین الخارجیین.

كما ھو الحال مع الموردین طویلي المدى لخدمات الطاقة على المدى الطویل، یمكن  استمراریة برامج كفاءة الطاقة.
العمالء، فمن المفترض بشكل أساسي أن التوفیر الناتج عن  للمرافق تنفیذ خدمات وبرامج مستمرة لكفاءة الطاقة إلى

إجراءات كفاءة الطاقة یحتاج أن یستمر من خالل االستبداالت الدوریة المكافئة أو معدات أكثر فعالیة بناًء على متوسط 
سیحقق للمرفق عمر المعدات. من المفید للمرافق العامة ضمان أن المستھلكین مستمرون في برامج كفاءة الطاقة، مما 

التأكید الذي یحتاجھ للتفكیر في كفاءة الطاقة كمصدر یمكنھ استبدالھ أو تأخیر عملیات التولید اإلضافیة للوفاء بالطلب 
 المتزاید. 
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 أمثلة أخرى على تنفیذ المرفق لكفاءة الطاقة .3الملحق 
طاقة المجانیة لعمالئھا التجاریین بالصین، على تسھیل تدقیقات ال SARفي ھونج كونج  CLP Powerتعمل شركة 

والصناعیین لتحدید فرص كفاءة الطاقة وتقدیم القروض للعمالء لتبني إجراءات كفاءة الطاقة. حیث قامت بإنجاز أكثر من 
عملیة تدقیق. وحافزھا األساسي ھو االنتفاع بعائد أعلى على األسھم المطروحة للمرافق المنظمة في المنطقة، حیث  1300
  33السلطات العمالء على التوجھ إلى كفاءة الطاقة مما یوفر الطاقة بشكل یمكن إثباتھ. تشّجع

) تقوم بشكل دوري بتقدیم عروض أسعار في مناقصات على ERSEفي البرتغال، الوحدة التنظیمیة لخدمات الطاقة (
یة. قد تقدم المرافق والھیئات المؤھلة مشروعات كفاءة الطاقة بموجب ترویجھا لخطة "الكفاءة" في استھالك الطاقة الكھربائ

 األخرى عرض أسعار لھذه المشروعات وتلقي التمویل من الخطة. 

في الدول ذات القدرة الكھربائیة الضعیفة، من المعتاد في المرافق أن تھتم بتنفیذ برامج كفاءة الطاقة الخاصة بالعمیل بغض 
 لنامیة التي تواجھ تحدیات متعددة في الوفاء بالطلب المتزاید بسرعة.النظر عن المتطلبات التنظیمیة، بخاصةً في الدول ا

ملیون مستھلك للكھرباء في مومباي،  3) المحدودة تخدم أكثر من Reliance Infrastructure Limited (Rinfraشركة 
نظیمیة للطاقة في الھند. قامت بتنفیذ برامج عدیدة لتقلیل طلب الذروة مع دعم من الجھة المنظمة، وھي اللجنة الت

بإطالق برنامج اإلنارة ذات الكفاءة في مومباي للمساعدة المستھلكین السكنیین  Rinfraماھاراشترا. قامت شركة 
والتجاریین الصغار في استبدال المصابیح الوھاجة عدیمة الكفاءة بالمصابیح الفلوریة المدمج. وقام العمالء بالدفع مقابل 

مصباح فلوري مدمج مما  617,000یدة من خالل فواتیر المرفق الخاصة بھم. باع البرنامج الحصول على المصابیح الجد
 ساعة. -جیجا وات 48یوفر طاقة سنویة تُقدر بنحو 

)، قامت بإطالق برنامج اإلنارة ذات الكفاءة في بنغالور BESCOMوأیًضا في الھند، شركة تورید الكھرباء في بنغالور (
قسائم على  BESCOMة الطاقة وتمویل من الوكالة األمریكیة لإلنماء الدولي. عرضت شركة باالشتراك مع مكتب كفاء

العمالء السكنیین للحصول على مصابیح فلوریة مدمجة یتم شراؤھا من الجھات المصنّعة الرئیسیة. ثم یقوم العمالء بدفع 
مصباح فلوري مدمج، مما  300,000البرنامج  تكلفة المصباح على تسعة أشھر عبر فواتیر الكھرباء الخاصة بھم. باع ھذا

 میجا واط. 13ساعة وتقلیل الطلب لحوالي  -جیجاوات 24أدى إلى توفیر ما یُقدر بحوالي 

)، فقد قام البنك الدولي بتمویل قرًضا ELIBفي بنجالدیش، وبموجب برنامج "مبادرة اإلنارة ذات الكفاءة في بنجالدیش" (
مصباح متوھج بمصابیح فلوریة مدمجة. تم توفیر المصابیح الفلوریة المدمجة مجانًا  ملیون 10الستبدال ما یقارب 

 15مدن الستبدال المصابیح المتوھجة. یھدف ھذا البرنامج الذي تطلب استثماًرا بقیمة حوالي  10للمستھلكین السكنیین في 
ا یستفید البرنامج أیًضا من اعتمادات میجا واط. كم 360ملیون دوالر أمریكي إلى تقلیل الطلب على الطاقة بمعدل 

 ملیون دوالر أمریكي في العائدات، مما یخفّض تكلفة تطبیق البرنامج. 10إلى  5الكربون، التي یمكن أن تساھم بمبلغ 

قامت إسكوم، مرفق في جنوب أفریقیا، أیًضا بإطالق مبادرة إجراءات كفاءة الطاقة لمواجھة نقص حاد في قدرة التولید عام 
. قامت إسكوم بإطالق "المشروع القومي لإلضاءة ذات الكفاءة" الستبدال المصابیح المتوھجة بالمصابیح الفلوریة 2008

المدمجة وأتبعت ذلك بمشروع "استدامة المصابیح الفلوریة المدمجة". وقد قللت ھذه المبادرات الطلب على الطاقة بشكل 
 ساعة. –تیرا واط  7وفیر سنوي للطاقة حوالي میجا واط، وأدت إلى ت 2000كبیر جًدا؛ بحوالي 

قدمت العدید من المرافق في نیو إنجالند في الوالیات المتحدة عروض أسعار في مزاد تنافسي لتطبیق مشروعات كفاءة 
،التي تسعى إلى إدارة كفاءة الطاقة بشكل ISO New Englandالطاقة في سوق القدرة المتقدمة التي یتم تشغیلھا بواسطة 

نافسي على أساس متساٍو مع مصادر التولید للوفاء بالطلب المستقبلي. وتكون مشروعات كفاءة الطاقة، من المرافق بشكل ت
أساسي، مسئولة عن ربع عدد المناقصات التي تحصل علیھا المنظمة الدولیة للمقاییس، وتستفید المرافق من العوائد وتقوم 

 الطاقة. باستخدامھا لتكملة تكالیف مشروعات كفاءة

، أكبر منتج للطاقة في ألمانیا، بإطالق شركات فرعیة تقوم بتوفیر خدمات كفاءة الطاقة بصورة مربحة RWEقامت شركة
ملیون یورو سنویًا. وستقوم شركة فرعیة جدیدة بتوفیر خدمات كفاءة  500للعمالء الصناعیین، مما ینتج عنھ ما یقارب 

مشروع على مدار خمسة سنوات، ما بین  10000ما یقارب  RWEذت شركة الطاقة إلى العمالء السكنیین. كما نف
 الخدمات االستشاریة وحتى التركیب وبرامج التوعیة.

تقدم بعض المرافق خدمات كفاءة الطاقة لبناء عالقات أقوى مع العمالء وللوفاء بأھداف المسئولیة االجتماعیة للشركة؛ 
دة. في النمسا، على سبیل المثال، یساعد موفري زیت التسخین للصناعة باإلضافة إلى مساعدتھا في تحدید فرض جدی

 40العمالء على تحدید الغالیات عدیمة الكفاءة واستبدالھا بأخرى جدیدة یمكنھا تقلیل استخدام الطاقة بنسبة تصل إلى 
لبرنامج أیًضا الھیئات على الوفاء بالمائة تقریبًا. كما یساعد ا 11بالمائة. أدى البرنامج إلى تقلیل استخدام الزیت بنسبة 

 بالتزامات كفاءة الطاقة بموجب توجیھات االتحاد األوربي.
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تبنت المرافق في فنلندا اتفاقیات تطوعیة لدعم جھود كفاءة الطاقة الخاصة بالعمالء. یقوم المرفق بإعداد تقاریر حول 
شارك أغلبیة العمالء في البرنامج. قامت المرافق برفع اتجاھات عمالئھ في استھالك الطاقة وتقدیم المعاییر القیاسیة. ی

 بالمائة. 3إلى  1العائدات عن طریق تقدیم خدمات إضافیة. ساعد البرنامج في تقلیل الطلب السكني على الطاقة بنسبة من 

یرغبون  ، مرفق تدفئة وطاقة مشترك، خدمات استشاریة وتركیب للعمالء الذینKalmar Energiفي السوید، تقدم شركة 
في استبدال التسخین الكھربي أو الذي یعمل بالزیت بنظام التسخین الحضري للوفاء باحتیاجات المساحة وعملیة التسخین. 

 یقدم المرفق خدمات متكاملة، بما في ذلك التمویل لمساعدة العمالء على تقییم خیارات الوقود لتقلیل تكالیف التسخین.
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 قطاعات الثالثة ذات األولویةخلفیة استراتیجیات ال 4ملحق 
ال تتوفر تقییمات مفّصلة الستخدام الطاقة في القطاعات الثالثة بسھولة. تعكس توقعات المركز اإلقلیمي للطاقة المتجددة 

) الخاصة باحتمالیة كفاءة الطاقة افتراضات واسعة لكثافة الطاقة ومعاییر االستھالك (انظر الملحق 2014وكفاءة الطاقة (
1 .( 

 الصناعة
ملیون  66بالمائة (أو ما یقارب  20ستؤدي كفاءة الطاقة المحّسنة في القطاع االقتصادي إلى توفیر في الطاقة یصل إلى 

). ولكن یشّكل ھذا القطاع المتنوع جًدا مجموعة كبیرة من الصناعات 4.1(الجدول أ 2025طن من مكافئ النفط) في عام 
 وعملیات التصنیع والمعدات واألجھزة الكھربائیة. التي توزع أنواع متعددة من الوقود 

من بین الكیانات االقتصادیة للسبعة عشر دولة في الشرق األوسط وشمال أفریقیا التي تم فحصھا بواسطة  دول األولویة.
 10طاقة بنسبة )، تتمتع اثنتى عشر دولة باحتمالیة تقلیل استخدام ال2014المركز اإلقلیمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة (

 ). 1، الملحق 4.1بالمقارنة مع سیناریو "العمل كالمعتاد" (انظر الجدول أ 2025بالمائة على األقل بحلول عام 

 2025 % على األقل في مجال الصناعة،10تتمتع اثنتا عشر دولة باحتمالیة كفاءة الطاقة بنسبة  .4.1الجدول أ

 االقتصاد
مالیة كفاءة الطاقة احت

(%) 
 48 ُعمان
 41 قطر

اإلمارات العربیة 
 39 المتحدة
 28 مصر
 26 تونس

 22 البحرین
 18 الجزائر
 18 األردن
 18 الكویت

 18 الیمن
 13 المغرب

المملكة العربیة 
 13 السعودیة

 RCREEE (2014المصدر: المركز اإلقلیمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة (

ع بعض الدول التي لدیھا أعلى احتمالیة لكفاءة الطاقة في قطاعاتھا الصناعیة لدیھا ھبات في موارد طاقة ضخمة. وھذا تتمت
قد یشیر إلى عدم الكفاءة في الدول حیث إن أسعار الطاقة منخفضة جًدا. ولكن حتى في الدول التي ال تتمتع بموارد طاقة 

 انیة كفاءة الطاقة كبیرة.تجاریة أو بھا موارد قلیلة لھا، فإن إمك

الخطوة األولى ینبغي أن تكون قیام الدول بتنفیذ تقییمات تفصیلیة الستخدام  تنفیذ تقییمات تفصیلیة إلمكانیة كفاءة الطاقة.
الطاقة في القطاع الصناعي المصنف حسب نوع الصناعة وحجمھا، وتقییم إمكانیة كفاءة الطاقة عبر العملیات الصناعیة 

ءة واستخدام المعدات. ینبغي أن تساعد عملیات تدقیق الطاقة الدول في تحدید إمكانیة التوفیر في كٍل من العملیات ذات الكفا
الصناعیة عبر التحویل إلى تكنولوجیات عملیات أكثر كفاءة وفي المعدات عبر استخدام أنظمة تعمل بالمحركات وإنارة 

 وتسخین أكثر كفاءة.

التي قامت بھا األردن ولبنان والمغرب أن إمكانیة كفاءة الطاقة في القطاع الصناعي تتضمن أوضحت التقییمات المفّصلة 
استخدام محركات ذات كفاءة وتحسینات في أنظمة الھواء المضغوط (المركز اإلقلیمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة 

رباء في الصناعات. بشكل عام، یكون برنامج تشّكل أنظمة قیادة المحركات عادةً نسبة كبیرة من استخدام الكھ .) 2013
تركیب محركات ذات كفاءة الطاقة في مجاالت المعالجة فّعال من جھة التكلفة، حیث تعمل النظم التي تقوم على المحركات 
بشكل مستمر غالبًا. على الدول االثنتا عشر القیام باستطالعات خاصة بالعمیل واستطالعات للقیاس لفحص إمكانیة 

 تبدال الفعال من حیث التكلفة للمحركات عدیمة الكفاءة بمحركات ذات كفاءة طاقة. االس
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یمكن لبرنامج دعم تدقیقات الطاقة في الصناعات الصغیرة والمتوسطة أن یحدد إمكانیة كفاءة الطاقة في  تدقیقات الطاقة.
ید فرص كفاءة الطاقة بنفسھا). قد یتم دعم برامج العملیات والمعدات (عادةً ما تتمتع الصناعات الكبیرة بالخبرة الفنیة لتحد

 تدقیقات الطاقة عبر وكالة كفاءة الطاقة في الدولة وتطبیقھا بواسطة مدققین مؤھلین أو شركات خدمات الطاقة.

یمكن للقوانین أن تجعل تدقیقات الطاقة إلزامیة في المرافق الصناعیة التي تستھلك طاقة تفوق  آلیات تطبیق البرنامج.
المستوى سابق التحدید (یتم تحدیده من خالل عملیات مسح للمرافق الصناعیة). یمكن أن تقوم المرافق وشركات خدمات 
الطاقة أو العمالء مباشرة بتطبیق فرص كفاءة الطاقة في القطاع الصناعي. تتمیز البرامج التي تدیرھا المرافق وبرامج 

عبر استخدام عقود األداء التي تضمن توفیًرا للمرفق وتضمن تطبیق  شركة خدمات الطاقة بتقلیل خطر تحقیق التوفیر
 البرامج الفّعالة من جھة التكلفة فقط.

یمكن للبرامج التي ینفذھا المرفق الخاصة بالقطاع الصناعي أن تستمد الدعم من فواتیر طاقة العمیل آلیات تمویل البرنامج. 
صة عبر المرافق. وتُعد الحوافز المالیة مثل الخصومات الضریبیة واإلعفاء أو عبر توجیھ أموال وكالة كفاءة الطاقة المخص

 الضریبي طرقًا مشھورة لتحفیز العمالء الصناعیین. 

كما یمكن أن تطبق شركات خدمات الطاقة ذات المعرفة المتخصصة برامج كفاءة الطاقة في المجال الصناعي بالمعرفة 
ي تقوم شركات خدمات الطاقة بتشغیلھا عبر شركة خدمات الطاقة أو مباشرةً المتخصصة. ربما یتم تمویل البرامج الت

باستخدام تمویل من البنوك التجاریة. على ضوء النقص اإلقلیمي النسبي في الخبرة مع مفھوم شركة خدمات الطاقة 
ري تطویر خطوط ائتمانیة والمخاطر المتوقعة ، التي تمنع التمویل التجاري لمشروعات كفاءة الطاقة، فقد یكون من الضرو

وصنادیق لتمویل كفاءة الطاقة بخاصةً لتمویل احتیاجات كفاءة الطاقة في القطاع الصناعي. یمكن توجیھ التمویل عبر 
 شركات خدمات الطاقة أو تمویل العمالء مباشرةً، ولكن ینبغي ضمان التوفیر عبر عقود األداء.

المفّضل لمراقبة والتحقق من التوفیر الذي تم تحقیقھ عبر معاییر كفاءة الطاقة  تُعتبر أنظمة القیاس ھي الخیار رصد وتثبیت.
المطبقة في القطاع الصناعي. قد تستند عقود أداء شركات خدمات الطاقة أیًضا على نھج توفیر ُمعتبر لمعاییر محددة لكفاءة 

 الطاقة لتقلیل تكالیف المراقبة.

االستیعاب والتدریب من ضروریات ترویج كفاءة الطاقة في ھذا القطاع، ومثل ھذه  یُعتبر بناء برامج بناء القدرة والوعي.
البرامج ینبغي أن تستھدف كل المساھمین فیھا بما في ذلك الصناعات وشركات خدمات الطاقة والمرافق ووكاالت كفاءة 

الجھات المصنّعة للمعدات وموردیھا الطاقة والبنوك التجاریة. من المھم أن تعزز الدول قوة القطاع الخاص، بما في ذلك 
 وغرف التجارة والنقابات التجاریة، لتثقیف أصحاب المصالح وبناء القدرة وخلق الوعي.

 القطاع السكني
بالمائة تقریبًا (أو ما یقارب  22من المحتمل أن یؤدي تحسین كفاءة الطاقة في القطاع السكني إلى توفیر الطاقة بنسبة 

. یضم القطاع السكني توعین مختلفین من العمالء؛ الشقق السكنیة 2025فئ النفط) في عام كیلو طن من مكا 57000
والمساكن المستقلة بعائلة واحدة. وعالوة على ذلك، یمكن تصنیف العمالء من السكان إلى مستأجرین ومّالك. سیتم تصمیم 

خیاراتھم ودوافعھم بشكل كبیر. تُعتبر أسعار نھج تنفیذ كفاءة الطاقة خصیًصا حسب قطاعات العمالء ھذه حیث قد تختلف 
الطاقة المدعومة تحدیًا كبیًرا أمام تطبیق كفاءة الطاقة في القطاع السكني حیث إنھا تقلل من دافع العمالء نحو االستثمار في 

 كفاءة الطاقة.

یستخدمون معدات وأجھزة بغض النظر عن اختالفات نوع المساكن، فقطاعات المستھلكین من السكان متماثلة، حیث إنھم 
كھربائیة متشابھة. وعلى الرغم من ذلك، قد تكون ھناك اختالفات رئیسیة في طریقة الحصول على المعدات وتشغیلھا من 
سّكان الشقق. لیس للمستأجرین تحكم أو لدیھم القلیل منھ في المعدات واألجھزة الكھربائیة المركبة بواسطة المقاول أو مالك 

یتمتع مالكو المساكن المستقلة بعائلة واحدة بخیارات أكثر. اختالف آخر وھو تنظیم تصمیم مباني الشقق قد  العقار، بینما
 یكون أسھل من المساكن المستقلة بعائلة واحدة لتشمل قوانین البناء ومعاییره الصارمة.

بالمائة على األقل  10م الطاقة بنسبة ) بإمكانیة تقلیل استخدا4.2یتمتع ستة عشر كیان اقتصادي (الجدول أ دول األولویة.
بالمقارنة مع سیناریو "العمل كالمعتاد". خرجت الضفة الغربیة وقطاع غزة عن الخط، ولكن تتمتع  2025بحلول عام 

 بالمائة على األقل. 20تسعة كیانات أخرى بإمكانیة لتطبیق كفاءة الطاقة بنسبة 
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 2025% على األقل في القطاع السكني ، 10تة عشرة دولة بھا إمكانیة تطبیق كفاءة طاقة بنسبة س .4.2الجدول أ

 االقتصاد
احتمالیة كفاءة الطاقة 
(%) 

الضفة الغربیة وقطاع 
 62 غزة

 32 المغرب
 31 لبنان

 30 األردن
 26 مصر

 25 السودان
 24 الكویت
 23 الجزائر
 21 البحرین

المملكة العربیة 
 20 عودیةالس

اإلمارات العربیة 
 15 المتحدة

 14 قطر
 13 تونس

 11 العراق
 11 الیمن
 10 لیبیا

 RCREEE (2014المصدر: المركز اإلقلیمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة (

تفصیلیة الستخدام  ینبغي أن تكون الخطوة األولى ھي قیام الدول بتنفیذ تقییمات تنفیذ تقییمات تفصیلیة إلمكانیة كفاءة الطاقة.
الطاقة في القطاع السكني لتقدیر اإلمكانیة بین الشقق والمساكن المستقلة بعائلة واحدة باإلضافة إلى تصنیف إمكانیة التوفیر 

 بین المّالك والمستأجرین الذین لدیھم دوافع مختلفة لتوفیر الطاقة وإمكانیة مختلفة لتطبیق كفاءة الطاقة. 

ّصلة التي أجرتھا مصر ولبنان والمغرب وتونس أن إمكانیة تطبیق كفاءة الطاقة في القطاع السكني أوضحت التقییمات المف
تشمل اإلنارة ذات الكفاءة وأنظمة سخانات میاه شمسیة وثالجات غساالت ذات كفاءة وإجراءات أفضل إلدارة شئون 

تم تقییم إمكانیة تطبیق كفاءة الطاقة في قطاعات لم ی .) 2013المنزل (المركز اإلقلیمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة 
عمالء محددة من القطاع السكني. عادةً ما تكون المصابیح وسخانات المیاه والثالجات ھي االستخدامات النھائیة األساسیة 

ن جھة التكلفة المستھلكة للطاقة في المنازل. وتُعد إمكانیة توفیر الطاقة في ھذه األنظمة كبیرة وعادةً ما تكون فعالة م
(حسب أسعار الطاقة). لم تتم دراسة إمكانیة تطبیق كفاءة الطاقة عبر قوانین ومعاییر البناء المعّدلة، ولكنھا قد تكون أمًرا 
جوھریًا في الدول التي بھا مشاریع ضخمة إلنشاء مبان ضخمة تضم شققًا. عادةً ال یكون المستأجرون متحفزین لتنفیذ كفاءة 

 ةً إذا كانت تكلفة الطاقة متضمنة في اإلیجار. الطاقة، وبخاص

یمكن لبرنامج دعم تدقیقات الطاقة في المباني السكنیة (الشقق والمساكن المستقلة بعائلة واحدة) أن یحدد  تدقیقات الطاقة.
ة الخاصة بالدولة إمكانیة تطبیق كفاءة الطاقة في ھذه القطاعات. كما یمكن دعم برامج تدقیق الطاقة عبر وكالة كفاءة الطاق

 ویطبقھا مدققین مؤھلین أو شركات خدمات الطاقة.

تعتمد آلیة التطبیق المناسبة تماًما للقطاع السكني على قطاع العمالء واالستخدام النھائي. تُعتبر  آلیات تطبیق البرنامج.
محّسنة تقلل من استخدام الطاقة  القوانین التي تلزم بالعمل بقوانین ومعاییر البناء وسائل فعالة لضمان تصمیمات مبان

خاصةً في مباني الشقق السكنیة. ویمكن لمعاییر أداء الجھاز وبرامج وضع البطاقات على األجھزة أن تحسن من كفاءة 
 الطاقة بین كل قطاعات العمالء. 

یق العمالء. تستفید یمكن أن تطبق المرافق وشركات خدمات الطاقة برامج كفاءة الطاقة للقطاع السكني أو مباشرة عن طر
المرافق من میزة معرفة طلب العمیل كما أن استخدام أنظمة القیاس یساعد على تحدید الفرص ومراقبة نجاح البرنامج. تم 

 تنفیذ برامج استبدال المصابیح الموّجھ بواسطة المرافق بشكل واسع في العدید من الدول.

ة أخرى، تحدیًا وسیحتاج إلى جھود من كل األطراف المعنیة، بما في ذلك قد یمثّل تطبیق قوانین البناء ومعاییره، من ناحی
المھندسین المعماریین والبنائین والمقاولین. یتم تطبیق وضع ملصقات على األجھزة ومعاییر األداء بشكل أسرع ألنھ من 

 المحتمل أن یتسبب ذلك في إیقاف العمل بالمعدات عدیمة الكفاءة على المدى البعید.
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یمكن تمویل البرامج التي تطبقھا المرافق في القطاع السكني عبر فواتیر الطاقة الخاصة بالعمالء أو ت تمویل البرنامج. آلیا
عبر صنادیق تمویل مخصصة لتطبیق كفاءة الطاقة موجھة من خالل المرافق أو وكاالت كفاءة الطاقة. على ضوء أسعار 

ادیق التمویل العامة وتمویل المؤسسة المالیة الدولیة/المانح لتنفیذ كفاءة الطاقة المدّعمة، قد یكون من الضروري حشد صن
الطاقة. ویُعد ھدف استخدام صنادیق التمویل العامة ھذه من أجل كفاءة الطاقة ھو التحویل الفّعال لعبء دعم التعریفة لشراء 

بًا في الدول التي ال تدعم الطاقة أو التي تقوم أجھزة ذات كفاءة. كما یعتبر تمویل العمیل لتطبیق كفاءة الطاقة أمًرا مناس
 بتعدیل أسعار الطاقة. 

تُعد أنظمة القیاس وتوفیر الطاقة الُمعتبر بناًء على معاییر االستھالك ألجھزة كفاءة الطاقة خیارات مفّضلة  رصد وتثبیت.
في المباني واألجھزة المستخدمة في ھذا القطاع. لمراقبة والتأكد من التوفیر الذي تم تحقیقھ عبر تدابیر كفاءة الطاقة المطبقة 

 یتم تطبیق قوانین البناء ومعاییره عبر القوانین، ویجب استخدام نظام المراقبة واالمتثال في عملیة الترخیص.

ةً ال یُعد بناء الطاقة والتدریب ھامین لتعزیز كفاءة الطاقة في القطاع ألن ھؤالء العمالء عاد برامج بناء القدرة والوعي.
یكون لدیھم المعلومات والمعرفة الكافیة بخیارات كفاءة الطاقة. ینبغي أن تستھدف برامج بناء القدرات كل أصحاب 
المصالح، بما في ذلك مالكي المنازل وشركات خدمات الطاقة والمرافق ووكاالت كفاءة الطاقة. من المھم أن تعزز الدول 

المصنّعة للمعدات وموردیھا لتثقیف أصحاب المصالح وبناء القدرات وخلق  من قوة القطاع الخاص، بما في ذلك الجھات
 الوعي.

 قطاع الخدمات
ملیون طن من مكافئ النفط)  40بالمائة (أو ما یقارب  13ستؤدي كفاءة الطاقة المحسنة إلى توفیر الطاقة بنسبة تصل إلى 

لكین؛ المباني التجاریة الخاصة (المكاتب والفنادق . یشتمل قطاع الخدمات على نوعین مختلفین من المستھ2025في عام 
والمستشفیات وما إلى ذلك) والمرافق العامة التي تشمل المباني (المدارس والمستشفیات ومباني البلدیة) وإنارة الشوارع 

 وأنظمة ضخ المیاه. سیتم تصمیم نھج تطبیق كفاءة الطاقة خصیًصا من أجل ھذین القطاعین. 

تجانسان إلى درجة أنھما یقوما بتشغیل المباني التي تستخدم أجھزة ومعدات مشابھة. ولكن یمكن أن یكون قطاعا العمالء م
ھناك اختالفات أساسیة في طریقة الحصول على المعدات وتشغیلھا على ضوء أن القطاع التجاري عادةً ما یدفع أسعار 

یزانیة الحكومیة لدفع فواتیر الكھرباء التي قد تكون غیر مدعمة للطاقة. عادةً ما یستخدم القطاع العام مخصصات الم
 مدعمة. ولھذا فقد یكون الدافع لتطبیق معاییر كفاءة الطاقة مختلف للغایة. 

بالمائة على األقل  10) بإمكانیة تقلیل استخدام الطاقة بنسبة 4.3تتمتع تسعة كیانات اقتصادیة (الجدول أ دول األولویة.
سیناریو "العمل كالمعتاد". ال تتوفر البیانات المطلوبة لتمییز اإلمكانیة في القطاعین الخاص مقارنة ب 2025بحلول عام 

 والعام.

بالمائة على األقل في قطاع  10تتمتع تسعة كیانات اقتصادیة بإمكانیة تطبیق كفاءة الطاقة بنسبة  .4.3الجدول أ
 2025الخدمات، 

 لیة كفاءة الطاقة (%)احتما االقتصاد
 28 مصر

 23 األردن
 20 البحرین

اإلمارات العربیة 
 18 المتحدة

 18 الیمن
المملكة العربیة 

 15 السعودیة
 14 تونس

 11 الجزائر
 10 السودان

 RCREEE (2014المصدر: المركز اإلقلیمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة (

أوالً، ینبغي على الدول إجراء تقییمات مفصلة حول استخدام الطاقة في قطاع  ءة الطاقة.تنفیذ تقییمات تفصیلیة إلمكانیة كفا
الخدمات لتقدیر اإلمكانیة بین عمالء القطاع الخاص والعام. وسیؤدي ھذا عالوة على ذلك إلى تصنیف إمكانیة التوفیر في 

مدارس والمستشفیات وما إلى ذلك، التي لكل منھا قطاعات العمالء الرئیسیة مثل المباني وإنارة الشوارع وضخ المیاه وال
 سمات استخدام طاقة مختلفة وإمكانیة كفاءة طاقة مختلفة.
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أوضحت التقییمات المفّصلة التي أجرتھا مصر ولبنان والمغرب وتونس أن إمكانیة كفاءة الطاقة في قطاع الخدمات (كما 
إنارة ذات كفاءة للشوارع وتركیب أنظمة سخانات المیاه ھو الحال في القطاع السكني) تظھر بشكل أساسي من خالل 

الشمسیة. ولم یتم توقع إمكانیة تطبیق كفاءة الطاقة بشكل محدد في القطاع التجاري من قطاع الخدمات. عادةً ما تكون 
أن إمكانیة توفیر المصابیح وتكییف المكان وضخ المیاه ھي االستخدامات النھائیة األساسیة في أنظمة الطاقة بالمباني. كما 

الطاقة في ھذه األنظمة مرتفع، خاصةً في المباني القدیمة. قد تعتمد فعالیة تكلفة تنفیذ تدابیر كفاءة الطاقة في المباني على 
سعر الطاقة. تعتمد المباني المملوكة للقطاع العام بشكل عام على مخصصات األموال العامة لدفع فواتیرھا مما قد ینتج عنھ 

 فض لتنفیذ كفاءة الطاقة. دافع منخ

عادةً ما یكون تطبیق كفاءة الطاقة في إنارة الشوارع فعال من حیث التكلفة من المنظور المجتمعي ویمكن تبنیھ بسھولة 
نسبیًا في حالة توفر األموال. ینبغي أن تقیّم الدول مزایا تركیب إضاءة ذات كفاءة، بما في ذلك المصابیح ذات الكفاءة 

كم. بالمثل، قد ینتج عن تدابیر تطبیق كفاءة الطاقة في أنظمة ضخ المیاه العامة توفیًرا كبیًرا، على ضوء أنظمة وأنظمة التح
 اإلمداد بالمیاه وأنظمة الصرف الصحي التي تستخدم أنظمة ضخ تعمل بمحركات ضخمة باستمرار. 

قطاعین الخاص والعام وفي إضاءة شوارع البلدیة یمكن أن یحدد برنامج دعم تدقیقات الطاقة في مباني ال تدقیقات الطاقة.
وأنظمة الصرف الصحي إمكانیة تطبیق كفاءة الطاقة في ھذه القطاعات. كما یمكن دعم برامج تدقیق الطاقة عبر وكالة 

 كفاءة الطاقة الخاصة بالدولة ویطبقھا مدققین مؤھلین أو شركات خدمات الطاقة.

التنفیذ األفضل لقطاع الخدمات على استھداف قطاع العمالء واالستخدام النھائي. یمكن تعتمد آلیات  آلیات تطبیق البرنامج.
تنفیذ القوانین التي تلزم بتطبیق قوانین البناء ومعاییره ومعاییر أداء األجھزة الكھربائیة وبرامج وضع الملصقات علیھا، 

ي تحسین استخدام كفاءة الطاقة في المباني. یمكن أن على قطاعي العمالء الخاص والعام وقد تكون الطریقة األكثر فعالیة ف
تطبق المرافق وشركات خدمات الطاقة برامج كفاءة الطاقة أو یطبقھا المستھلكین مباشرةً. تتمیز البرامج التي تدیرھا 

للمرفق  المرافق وبرامج شركة خدمات الطاقة بتقلیل خطر تحقیق التوفیر عبر استخدام عقود األداء التي تضمن توفیًرا
وتضمن تطبیق البرامج الفّعالة من جھة التكلفة فقط. قد یمثّل تطبیق قوانین البناء ومعاییره، ومع ذلك، تحدیًا وسیحتاج 

 لجھود كل أصحاب المصالح المعنیین، بما في ذلك المھندسین المعماریین والبنائین والمقاولین.

ضخ المیاه بشكل أفضل على ید البلدیات أو وكاالت كفاءة الطاقة، التي ربما یتم تنفیذ التحسینات في إنارة الشوارع وأنظمة 
قد ترغب في إسناد عملیة التطبیق إلى شركات خدمات الطاقة أو الجھات المصنّعة للمعدات وموردیھا الذین یتمتعون 

 بالمعرفة المتخصصة.

الخدمات أن تستمد الدعم من فواتیر طاقة یمكن للبرامج التي تطبقھا المرافق الخاصة بقطاع آلیات تمویل البرنامج. 
المستھلك أو عبر توجیھ أموال تطبیق كفاءة الطاقة المخصصة من خالل المرافق. وتُعتبر الحوافز المالیة مثل الخصومات 

 الضریبیة واإلعفاء الضریبي على معدات كفاءة الطاقة طرق مشھورة لتحفیز مستھلكي خدمات القطاع الخاص. 

ق بناء برامج كفاءة الطاقة لعمالء خدمات القطاع الخاص والعام وإنارة الشوارع وأنظمة ضخ المیاه ذات كما یمكن تطبی
الكفاءة أیًضا بواسطة شركات خدمات الطاقة. قد یتم تمویل البرامج التي تنفذھا شركة خدمات الطاقة على العمالء 

باإلضافة إلى التمویل من البنوك التجاریة. فقد یكون من  التجاریین بواسطة شركة خدمات الطاقة أو مباشرةً عبر العمالء
الضروري تطویر خطوط ائتمانیة وصنادیق لتمویل كفاءة الطاقة بخاصةً لتمویل احتیاجات كفاءة الطاقة في قطاع 

لمشروعات الخدمات. لیس لدى العمالء في القطاع العام دافع أو لدیھم دافع صغیر لخفض قیمة فواتیر الطاقة، لذا ستحتاج ا
إلى التمویل خالل الموارد العامة، والتي قد یتم إكمالھا بواسطة تمویل المؤسسة المالیة الدولیة/المانح والتمویل المیّسر 

 الشروط.

تُعد أنظمة القیاس وتوفیر الطاقة الُمعتبر بناًء على معاییر االستھالك ألجھزة كفاءة الطاقة خیارات مفّضلة  رصد وتثبیت.
لتأكد من التوفیر الذي تم تحقیقھ عبر تدابیر كفاءة الطاقة المطبقة في المباني قطاع الخدمات. كما یمكن استخدام لمراقبة وا

 نھج مماثل لتدابیر كفاءة الطاقة في إنارة الشوارع وأنظمة ضخ المیاه.

في قطاع الخدمات ألن ھؤالء  یُعد بناء القدرات والتدریب أمران مھمان لتعزیز كفاءة الطاقة برامج بناء القدرة والوعي.
العمالء عادةً ال یكون لدیھم المعلومات والمعرفة الكافیة بخیارات كفاءة الطاقة. ینبغي أن تستھدف برامج بناء القدرات كل 
أصحاب المصالح، بما في ذلك مالكي المباني والبلدیات وشركات خدمات الطاقة والمرافق ووكاالت كفاءة الطاقة والبنوك 

یة. من المھم أن تعزز الدول من قوة القطاع الخاص، بما في ذلك الجھات المصنّعة للمعدات وموردیھا لتثقیف التجار
 أصحاب المصالح وبناء القدرات وخلق الوعي.

ینبغي أن تستھدف برامج قطاع الخدمات المرافق العامة والخاصة. على الرغم من أن بعض البرامج تكون شائعة، إال أن 
 تند إلى دافع العمیل.بعضھا قد یس

95 



ة  مسود

 الشرق األوسط وشمال أفریقیا تنفیذ آلیات كفاءة الطاقة:

 اعتبارات ترتیب أولویة القطاع التي قدمھا أصحاب المصالح
، استشار المركز اإلقلیمي للطاقة 2014في مرحلة تحضیر المركز اإلقلیمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة لدراستھ لعام 

الطاقة المحتمل الذي قد یؤثر على ترتیب المتجددة وكفاءة الطاقة أصحاب المصالح لتحدید العوامل باإلضافة إلى توفیر 
أولویة القطاعات بالنسبة إلجراءات السیاسة. قدم أصحاب المصالح إسھامات حول تسع دول، مما یوضح بعض االختالفات 

تضع ھذه اإلسھامات المقدمة من خبراء ذوي بصیرة في تصنیف العینات في  ).4.4في األولویات بین الدول (الجدول أ
رائھم حول دراسة الجدوى الفنیة واالقتصادیة والسیاسیة والحاجة الملحة لمعالجة كفاءة الطاقة في القطاعات اعتبارھا آ

المشار إلیھا. قطاع النقل غائب عن المشھد، قد یكون ذلك بسبب الحاجة الملحة الملموسة لالستجابة إلى حاالت انقطاع 
ن إمكانیة إجراء تحسینات بالكفاءة في جانب التورید كبیرة، كما ھو الكھرباء التي تؤثر على القطاعات األخرى. في حین أ

، فھذا یُعتبر أولویة في العراق التي عانت من تدھور البینة التحتیة إثر سنوات الصراع، وفي السودان 1موضح في الفصل 
 التي تتطلب قدر كبیر من االستثمارات لتوسیع البینة التحتیة الخاصة بمرافقھا.

القطاعات ذات األولویة التي حددھا المجلس االستشاري لدراسة المركز اإلقلیمي للطاقة المتجددة وكفاءة  .4.4الجدول أ
 الطاقة

 القطاع ذو األولویة المحددة الدولة
 القطاع السكني واإلنارة المسؤولین عن االستھالك الكبیر من الكھرباء. مصر

 خاصةً اإلسمنت والبتروكیماویات. القطاع الصناعي،
 إعادة تأھیل قطاع إنتاج الطاقة.  العراق
 القطاع التجاري (الفنادق والبنوك والمستشفیات وما إلى ذلك)، التي تدفع أسعاًرا أعلى. األردن

 قطاع التشیید عبر القوانین والمعاییر.
 القطاع الصناعي، الذي یدفع أسعاًرا أعلى.

 خارج عن نطاق الشبكة في قطاع الزراعة، الذي یتطلب دعم مالي كبیر.استخدام الطاقة ال
 القطاعات الصناعیة والتجاریة والعامة: تحسین كفاءة األجھزة الكھربائیة خاصةً مكیفات الھواء. الكویت

 القطاع السكني الذي ینمو سریًعا. لبنان
 قة.التصنیع والتشیید، اللذین یدفعان أسعار مرتفعة للطا المغرب

 بعض األجھزة الكھربیة من خالل المعاییر ووضع البطاقات.
 القطاع التجاري، عالي االستھالك. قطر

 الخسائر في النقل والتوزیع. السودان
المباني التجاریة والعامة، التي تحتوى على إضاءة كثیفة ومكیفات الھواء وأحمال أجھزة كھربیة أخرى أثناء أوقات 

 الذروة. 
 السكني والخدمي الذي یستند إلى احتمالیة توفیر الكھرباء. القطاع تونس

 القطاع االقتصادي الستھداف إجراء سریع المردود وتقلیل أعباء الدعم الحكومیة.

 RCREEE (2014المصدر: المركز اإلقلیمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة (

ت التي تم عقدھا خالل جوالت استشارات أصحاب مالحظة: لم یتوفر خبراء من بعض الدول للمشاركة في االجتماعا
المصالح. تمّكن خبیر من السودان من تقدیم وجھة نظر خبیرة حول أولویات كفاءة الطاقة في الدولة، على الرغم من أن 

 البیانات كانت غیر كافیة لتضمینھا في التوقعات اإلقلیمیة حول استھالك الطاقة والتوفیر.

 

تشمل دول المغرب دولة المغرب وتونس والجزائر ولیبیا. وتشمل دول المشرق العراق وسوریا واألردن ولبنان والضفة  1
إلى جنب مع مصر. والدول الست األعضاء في مجلس التعاون  الغربیة وقطاع غزة، وفي ھذا التقریر یتم التعامل جنبًا

 الخلیجي ھي اإلمارات العربیة المتحدة ومملكة البحرین والمملكة العربیة السعودیة وسلطنة عمان وقطر والكویت، 
 12دولة في آسیا والمحیط الھادئ و 17دول في أمریكا الشمالیة والجنوبیة و 9دولة في أوروبا و 32ومن بین البلدان التي شملتھا الدراسة، كانت 2

بالمئة)  60دولة (أكثر من  47بالمئة من االستھالك العالمي للطاقة كما شملت  83دول في منطقة الشرق األوسط وھو ما یمثل  6دولة في أفریقیا و
  ).OECDمن البلدان غیر األعضاء في منظمة التعاون االقتصادي والتنمیة (

ھناك إمكانیات كبیرة لتحسین الكفاءة في قطاع النقل. حیث یمكن تحقیق توفیر في الطاقة لجمیع  یقر واضعوا التقریر أن3
قود السیارات تقریبًا، وعلى الرغم من أھمیة ھذا القطاع، إال أن مناھج كفاءة الطاقة مختلفة تماًما عن تلك التي تركز على 

نوعھ، ویضم مناھج واضحة نسبیًا ومن شأنھا أن تشّجع العدید من االستخدامات النھائیة للكھرباء. إن قطاع النقل فرید من 
البلدان على اعتمادھا مثل معاییر االقتصاد في استھالك الوقود. لكن البعض اآلخر منھا في غایة الصعوبة، ال سیما إصالح 

ع من الطرق إلى وسائط أقل أسعار الوقود وعمل استثمارات كبیرة في البنیة التحتیة لتحویل عدد كبیر من الركاب والبضائ
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استھالًكا للطاقة وإصالح الممارسات المتأصلة في مجال التخطیط الحضري واستخدام األراضي. من أجل القدرة على 
 التحكم في مخرجات ھذه الدراسة، ال یتم إخضاع قطاع النقل للتحلیل.

رب وعمان وتونس وقطر والمملكة العربیة السعودي والسودان الجزائر والبحرین ومصر والعراق واألردن والكویت ولبنان ولیبیا والمغ4
  واإلمارات العربیة المتحدة والضفة الغربیة وقطاع غزة والیمن.

مصادر تقییم البیانات واالفتراضات والمحاذیر واألسالیب. على سبیل المثال، كانت ھناك حاجة إلى سنة المقارنة ألغراض  1یناقش الملحق 5
مما یعني أن بعض البلدان كانت تفتقر إلى البیانات الحدیثة. وبما أن الھدف من السیناریوھات ھو تقییم الخیارات المتاحة لألفعال  التحلیل المقارن،

  الناشئة عن السیاسات، ولیس لتقدیم توقعات السوق، فإن مقارنة البیانات كانت أكثر أھمیة من مكانھا في الوقت المناسب.
راء الخبراء من أصحاب المصلحة الذین تمت استشارتھم من قبل المركز اإلقلیمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة (في العام ملخًصا آل 4یقدم الملحق 

 )، والذي یدعم بشكل عام قیام ھذا التقریر بالتركیز على قطاعات الصناعة واإلسكان والخدمات.2014
، المباني العامة والمدارس والمستشفیات وإنارة في جملة أمورمة والتي تشمل، ویشمل قطاع الخدمات والخدمات التجاریة والخدمات العا 6

 الشوارع وإمدادات المیاه ومعالجة میاه الصرف الصحي. في ھذا التقریر یكون مصطلح "الخدمات" أو "قطاع الخدمات" قابل للتبادل مع مصطلح
 "القطاع الثالث".

) الفئة القیاسیة المستخدمة لتمثیل االستھالك من الطاقة األولیة على نطاق االقتصاد. ویسھل على TPESیُعد إجمالي إمدادات الطاقة األولیة (7
یرات للعدید أغلب الدول تقدیم التقاریر حول إمدادات الطاقة األولیة مما ھو علیھ الحال في إجمالي الطاقة األولیة المستھلكة، التي تتطلب عمل تقد

التي ال یجري اإلبالغ عنھا في العادة، مما یؤدي إلى عدم الدقة ووجود الثغرات. ومع ذلك، فأن فئتي استھالك الطاقة من األنشطة المستھلكة للطاقة 
 األولیة وإمدادھا متطابقتان إحصائیًا.

ة، إال أن التحول في لم تكن التوقعات الخاصة بمزیج الطاقة األولیة حسب مصدر الوقود جاھزة. وسیكون لذلك تأثیر على عموم كفاءة نظام الطاق8
 استخدام الوقود لیس الوسیلة األساسیة لتحقیق توفیر الطاقة في معظم التطبیقات.

كسنة المقارنة  2012واستندت التحلیالت الخاصة بدول الشرق األوسط وشمال أفریقیا على آخر البیانات المتاحة. بالنسبة لمعظم البلدان، كان عام 9
. وتم إجراء تقییم اإلمكانات الفنیة فقط (أي التدابیر 2011فة الغربیة وقطاع غزة والسودان كانت سنة المقارنة ھي ، ولكن بالنسبة للجزائر والض

(االستثمارات التي التي یمكن تحقیقھا تقنیًا دون النظر إلى التكلفة)، طالما أن بیانات التكلفة المفّصلة الالزمة لتقدیر اإلمكانات الفنیة االقتصادیة 
رات على فترة استرداد معقولة) غیر متوفرة عموًما. تقوم إمكانیة توفیر الطاقة أساًسا على نھج من القمة إلى القاعدة، من خالل مقارنة مؤشتنطوي 

التي و معینة من استھالك الطاقة (الطاقة المستھلكة لكل وحدة من الناتج االقتصادي أو المادي أو شخص أو المساحة األرضیة وغیرھا) في البالد،
انات الكافیة یجري تحلیلھا مع مراجع أو قیم معیاریة على المستویات القطریة واإلقلیمیة وشبھ اإلقلیمیة. بما أن العدید من البلدان تفتقر إلى البی

ناطق الفرعیة نفسھا ستكون إلعداد مجموعة شاملة من المعاییر المستخدمة في التحلیل، فإنھ تم افتراض أن القیم المعیاریة في البلدان التي تمتلك الم
تصادیة قابلة للتطبیق بشكل عام ولن تتأثر كثیًرا بسبب الخالفات االقتصادیة الھیكلیة. وینطلق االفتراض اآلخر من أن الظروف االجتماعیة االق

االجتماعیة االقتصادیة في ظروف والتكنولوجیة االجتماعیة كانت متشابھة بین الدول داخل المنطقة المناخیة نفسھا، إضافة إلى التماثل في ال
 القطاع السكني.

إلى یعكس االنخفاض الطفیف في التوفیر المحتمل للطاقة، الذي یتم تمثیلھ بحصة استھالك الطاقة األولیة، زیادة خدمات الكھرباء، التي تؤدي 10
  فقدان الحصة المتزایدة للطاقة األحفوریة األولیة في التحول إلى الكھرباء.

 ) ، إال إذا ورد خالف ذلك.2008ط التالیة وردت عن برنامج المساعدة على إدارة قطاع الطاقة(أن النقا11
) تنفیذ برنامج كفاءة الطاقة في عموم البالد بفعالیة كبیرة، ANMEلقد استطاعت الوكالة الوطنیة التونسیة إلدارة الطاقة (

خالفًا لمكتب كفاءة الطاقة في الھند، و ھو وكالة مركزیة  – كما أن لدیھا السلطة السیاسیة للعمل على السیاسات الحكومیة
 12مسؤولة عن تسھیل تنفیذ سیاسات كفاءة الطاقة الوطنیة ولكنھا تفتقر إلى سلطة التنفیذ في الوالیات.

كثر تقییًدا قّدرت وكالة . تختلف التقدیرات بشكل كبیر، وعلى الرغم من ذلك، وباستخدام تعریف أ3، ص. 2014راجع الوكالة الدولیة للطاقة ب13
 ).138، ص.2014ملیار دوالر (آفاق االقتصاد العالمي  130بـ  2012الطاقة الدولیة استثمارات كفاءة الطاقة لعام 

ة ) إلى أن بنوك التنمی2014كما تقوم مصارف التنمیة والمانحون بالتزامات ضخمة لتمویل كفاءة الطاقة. تشیر ھنا الوكالة الدولیة للطاقة (ب14
. وصل تمویل بنوك التنمیة متعددة األطراف 2012ملیار دوالر لتمویل كفاءة الطاقة في  22) قّدمت ما یزید عن MDBالثنائیة ومتعددة األطراف (

ا العامة . یزداد استخدام بعض الدول، مثل الصین، ألموالھ2013ملیار دوالر في  4.3لكفاءة الطاقة ضمن برامج تخفیف آثار تغیّر المناخ فقط إلى 
، وتخطط الصین 2010-2006ملیار دوالر خالل فترة  100في مشاریع كفاءة الطاقة: وصلت استثماراتھا في كفاءة الطاقة إلى ما یزید عن 

 ).2014لخفض كثافة الطاقة (الوكالة الدولیة للطاقة ب 2015-2011ملیار دوالر في كفاءة الطاقة خالل الفترة  270-ملیار 200الستثمار 
كل عام، یكون تمویل سوق السندات واألسھم متوافر فقط لكبار عمالء قطاعي الصناعة والتجارة الذین بإمكانھم وبش

أو أسواق السندات. وتشمل اآللیات الجدیدة لتمویل كفاءة الطاقة 15الوصول إلى أسواق رأس المال من خالل األسھم واألوراق المالیة 
ة وسندات المناخ. تنتشر ھذه اآللیات في بنوك التنمیة متعددة األطراف باألساس وتأتي بتزاید من البنوك السندات الخضراء وسندات الطاقة النظیف

ما تزال سندات تطبیق كفاءة الطاقة قید التطویر، وباستثناء بنوك التنمیة متعددة األطراف، تستخدم بشكل أساسي من قبل بعض الشركات  التجاریة.
لتعاون االقتصادي والتنمیة لتمویل مشروعات كفاءة الطاقة والطاقة النظیفة. یعتبر تمویل األسھم لكفاءة الطاقة أقل في الدول األعضاء في منظمة ا

قد لمحلیة. شیوًعا وقد ال یعتبر خیاًراً في منطقة الشرق األوسط وشمال أفریقیا، باستثناء الشركات الكبیرة المذكورة في أسواق األوراق المالیة ا
 لمناخ بدیالً في الدول المؤھلة التي قد تستفید من آلیات التمویل لخفض انبعاثات الغازات الدفیئة.یمثل تمویل ا

تّوفر تفاصیل حول خطط خط  وك الھندیة"ز، "ملخص خطط كفاءة الطاقة للبن ملحق 35، ص. WRI 2009انظر معھد الموارد العالمیة 
 ) لكل بنك.SMEلالئتمان للشركات الصغیرة والمتوسطة (

) لھذا المشروع. یتم 2014تعود مرجعیة ھذا القسم بشكل أساسي من التقریر المفصل الذي حضره مشروع المساعدة التنظیمیة (آلین وكروسلي، 17
 اإلشارة إلى مصادر أخرى في مكان ذكرھا.

على الدفع اإلضافي مسمیات مختلفة في الوالیات األمریكیة المختلفة. وتفرض بعض الوالیات رسوًما شھریة على الشقة بدالً من رسوم  یطلق18
نفیذ لكل كیلو واط/الساعة. تسمح بعض الوالیات، مثل أوریجان وفیرمونت، للعمالء بدفع مبلغ إضافي أقل مقابل تقدیم إثباتات بأنھم یقومون بت

 ع كفاءة الطاقة بشكل مستقل.مشاری
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ة  مسود

 الشرق األوسط وشمال أفریقیا تنفیذ آلیات كفاءة الطاقة:

 یركز ھذا القسم على مشروع المساعدة التنظیمیة الخاص بالبنك الدولي.19
20http://www.evo-world.org. 

  ) ومصادر أخرى كما سیذكر.2008األمثلة التي ستذكر في ھذا القسم صدرت عن من تایلور وآخرین (21
مركزي في لبنان ووزارة الطاقة والمیاه ووزارة المالیة وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي تعاون مشترك بین عدد من أصحاب المصلحة (البنك ال22

 واالتحاد األوروبي والمركز اللبناني لحفظ الطاقة).
، من 2014أكتوبر عام  23أجري البحث في  94، رقم 1995قانون تورید الكھرباء ). 1995تشریعات نیوساوث ویلز (23

http://www5.austlii.edu.au/au/legis/nsw/consol_act/esa1995242/ 
country-lessons-practice-growth-http://www.ggbp.org/report/green-ممارسة النمو األخضر، دروس من خبرات البلدان 24

experiences  
country-lessons-practice-growth-http://www.ggbp.org/report/green-ممارسة النمو األخضر، دروس من خبرات البلدان  25

experiences 
/www.seai.iehttp:/26 

 لیة.كما من الممكن الحصول على تمویل من بنوك التنمیة الدولیة وإقراضھا للحكومات الوطنیة التي من الممكن إقراضھا للمؤسسات المالیة المح27
 .2009انظر الوكالة الدولیة للطاقة 28

http://sd.defra.gov.uk29 
 ).LED) و الصمام الثنائي الباعث للضوء (CFLیح ذات الكفاءة كل المصابیح منخفضة الطاقة مثل المصابیح الفلوریة المدمجة (تشمل المصاب30
"إطار عمل لمتطلبات المؤسسات من أجل: تطویر سیاسة لتحقیق استخدام أكثر كفاءة  2011، یقدم نظام إدارة الطاقة لعام 50001شھادة األیزو 31

األھداف واألغراض الالزمة لتحقیق السیاسیة واستخدام البیانات لفھم أفضل واتخاذ قرارات حول استخدام الطاقة وقیاس النتائج للطاقة وتحدید 
ومراجعة إلى أي مدى تعمل السیاسة جیًدا، والتحسین المستمر في إدارة الطاقة." 

http://www.iso.org/iso/home/standards/management-standards/iso50001.htm 
، بدأت الجزائر في 2015تبنت بعض دول الشرق األوسط وشمال أفریقیا بالفعل مثل ھذه السیاسات التي تستھدف القطاع السكني. في ینایر عام 32

طلب اإللزام بوضع عالمات على مصابیح كفاءة الطاقة الخاصة باالستخدام السكني (قرار وزارة الطاقة والمناجم). یوجد في المغرب وضع 
واط على األقل، وتم  100المات إلزامي على المصابیح الكھربائیة المنزلیة. قامت تونس بحظر بیع المصابیح المتوھجة التي تعمل بطاقة تساوي ع

 .2011فولت على األقل، تماًما منذ األول من ینایر عام  100حظر تلك التي جھدھا الكھربي 
 ) حول تنفیذ المرافق لكفاءة الطاقة.2013اسة عالمیة قامت بھا الوكالة الدولیة للطاقة (األمثلة الموجودة في ھذا الملحق مأخوذة من در33
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