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 مقذمـــــت

قامػػػدارة الا قطاقػػػااعػػػلاواماػػػاا قػػػةاؿا قاار ػػػاارادػػػة ةا  طػػػااا  طااةػػػاةيا قاارػػػلاق  ػػػا لا قطاقػػػاااااةػػػ ةا
ا طػػػػػػػػػػػالم لااقػػػػػػػػػػػةيا قمطػػػػػػػػػػػامةـا ق لػػػػػػػػػػػاتلاراقااػػػػػػػػػػػاافامػػػػػػػػػػػ امةػػػػػػػػػػػااعاا امػػػػػػػػػػػؿاطػػػػػػػػػػػاؽا قطاقػػػػػػػػػػػاا  ااامااطػػػػػػػػػػػطل

(ارطااةػػاة باراقاةػػا  ا قاػػاو للاRCREEE(اا قما ػػاا  قم مػػلاقمطاقػػاا قماوػػةةلاا  ػػا لا قطاقػػاا)MED-EMIP)ا
  قماصار  ا لا قطاقااامةمادا قطاقااقممطالمؾا ق لاتل. EU Directive EC/32/2006ااألوروبى

(اقمم اػػػػتا قا   ػػػػ يا0202اػػػػـا دامػػػػاةا  طػػػػااا  طااةػػػػاةياعػػػػلا يوامػػػػاعا قطػػػػاة اا قاةػػػػا فا) ػػػػاعمراا
 ياعلا   ا يواماعادملاق اـا قما اا  قم ملاقمطاقػااقمموم ا قاا ايا قاارلاقم لارا ،ا مااا عؽا قم اتا قا   

دة ةااقا ااط اياحاؿا ق ااتجا قمحققا. ا قماوةةلاا  ا لا قطاقاارماارااا قمططا قاط  ااراقةاؿا قاار ااا  

قػػاـا قما ػػػاا  قم مػػػلاقمطاقػػػاا قماوػػػةةلاا  ػػػا لا قطاقػػػاارادػػػة ةا مػػػا  اقمطػػػادةلا قػػػةاؿا قاار ػػػااعػػػلاردػػػة ةا
اا  اقلاق  ا لا قطاقاا اضػمفا قرػا مجاا  وػا   داق ػةا قا   ػ اماا قممطػطاا   ػ وا،اا قػاعاا قمحقػؽا قمطاا قاط  

مفااطر ؽاو ها قرا مج،اا قولادا قمةاا ااا قاا ماالااعلاا    ا قمطااحالا اطػ لامااراػاامطػا دا قا   ػ اامػةيا
ااحق قلااقألوة ؼ.

ا قػػةاؿا قاار ػػاا قاػػلااار ػػلاوػػ  ا  طػػاااراح ة ػػةاوػػةؼاق  ػػا لا قطاقػػاا)وػػةؼارطااةػػاةي(ا ا وػػ اطػػ ا ابااقػػـا
اااطم ااولاااط  اامطتاقاادفااض امطاااط  ااق  ا لا قطاقاا ؿاثمثاط ا داقاحق ؽاو  ا قلةؼ.

اػػـااحة ػػػةااحػػةلا  ػػػا لا قطاقػػاا قااراػػػاا ما ػػاامومػػػ ا قػػااا  اقا ػػػافا قولػػاا قمطػػػتاقاادػػفااضػػػ ا قمطػػػاا
اقطػػػػػػػػػاعا ق لارػػػػػػػػػا اا قطاقػػػػػػػػػاارادػػػػػػػػػة ةامطػػػػػػػػػاا  ػػػػػػػػػا لا قطاقػػػػػػػػػااقمقطػػػػػػػػػاعاا قاط  ػػػػػػػػػااق  ػػػػػػػػػا لا قطاقػػػػػػػػػا،ا مػػػػػػػػػااقػػػػػػػػػاـ

ا(ااضػػػػػػػػػػػػػػػػم داروػػػػػػػػػػػػػػػػا   داق  ػػػػػػػػػػػػػػػػا لا قطاقػػػػػػػػػػػػػػػػاا ق لارات ػػػػػػػػػػػػػػػػااقػػػػػػػػػػػػػػػػةيا قمطػػػػػػػػػػػػػػػػامةـا ق لػػػػػػػػػػػػػػػػاتلا0202ا–ا0200)
ا-ط احل(ا ماا مل:ا–ما عؽاداماااولاداح ام ااا–علاراضا ققطادادا)م اقلا

 افاقمرا(.مما00 طامة ـا  ضا لاداق اا ق  ا لاراققطاعا قم اقلا)ااا  ا  

 .قماحماا قثا  ااقرا امجاما ص اداارطاقادا  ا لا قطاقااقألولالا ق لارات اا قم اق ااداق اا ق  ا ل  

 .ر ةا ااا ا ؿا ظاـااما ملاعلا قر اؾاقاطل ؿا قا ا ا قطما ادا قةمط ااعلا ققطاعا قم اقل 

 .ااة ةا قطاقاارا  االا قااما 

 قااعلا قمرا لا قح ام ا. قماحماا قثا  ااقرا امجاااة ةا قطا 

 .ااة ةا قطاقاارمحطادام اها قةاتاامحطادا قصاؼا قصحل 

 .اااة ةا قطاقااعلا ق  اةؽ

ااػػػػـااحة ػػػػةا قػػػػاعاا قمااقػػػػ ااحق قػػػػاامػػػػفاا   ػػػػ ا  وػػػػا   دا قمةػػػػااارق لػػػػااا قاػػػػلاااضػػػػمفامةػػػػاا ااراػػػػضا
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اقةػػػػػػػػتافا قر تػػػػػػػػا،ا قطػػػػػػػػ احا(،ا قػػػػػػػاا ا دا) قصػػػػػػػػ ادااا قاوػػػػػػػػاالا قمااو ػػػػػػػا،ا  طػػػػػػػػ اف،ا قا م ػػػػػػػػاا قمحم ػػػػػػػػا،ا قةاقػػػػػػػاا
ا مػػػػػػػػاااػػػػػػػػـاحطػػػػػػػػاتا قلػػػػػػػػةؼا  طااةػػػػػػػػاةياقاعػػػػػػػػاا دا قطاقػػػػػػػػاا قمااقاػػػػػػػػاامػػػػػػػػفاا   ػػػػػػػػ اوم ػػػػػػػػ اوػػػػػػػػ ها  وػػػػػػػػا   دا

 %امفامااططا طالمؾا قط ا دا قمم ا  م ال.2ق صؿارقلاا0202ا–ا0200ممؿا ق االامفا

قطاقػاا ق لارات ػاااااةػ ةااااضمفا قمطاام ضاباراضا  وا   دا  مايا قاػلاطػ اـاا   ػ وااقاعػ ا  ػا لا 
 طالم لااعػلا قةػر اا ق لارات ػااااول ا الػا،اااةػمؿام ػضا ق قػةاراقةػر اا ق لارات ػااعػلاراػضاةػا ادا قااا ػ ،ا

اا ةاا طامة ـا قاة ة دا ق   ااعلا ققطاعا قم اقل.

 ـاا قاياااضمفاراػضا يوػا   دا ق اا ػااماصػاارػاقااا00/7/0200ا عؽاموم ا قااا  ادملا قمطااعلا
طاؼا رةماقطاعا ق لارا اعلاا    ا قمطااا قا ط ؽام اااا قمرا يا قح ام ااراطر ؽا ي االا قماعالاعياعاالامحةاةل

اا دا قالااةااؾاعلاراضا  وا   د. قاا 

 واهلل الموفق 
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ــ ديت  -1 ــذار ا   ر  ــ أله اف  ــ ا الم اإلط

 هالوطنيت

 

 المؤشرات الرئٌسٌة 1. 1

 الوطنى لكفاءة الطاقة. دىالهدف االسترشا 2. 1

 عن الخطط الوطنٌة المسئولةالجهة  3. 1 
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 :للطاقة الرئٌسٌة المؤشرات 1. 1

 3131 3122 الوحذة المؤ ر الرقم

  ق لارات اا قطاقاا ثاعا 1
Gwh/Million 

L.E 
0520 05.0 

 .GWh 0525.2 02500  ق لارات ااقمطاقاا قط ايا  وماقيا   اا  2

 ---- ---- GWh  قمطاااةلارات ا ق لااا قطاقا 3

 ---- ---- GWh  قمصةالا ق لارات اا قطاقا 4

 .,0 .,5 %  ق لارات اا قطاقاادملا قمااق ا قطمتا مااماةؿ 5

 .MToe 38 05  قاط يا قمطاايادملا قمطالم اا  اق اا قطاقا 6

 ---- 82 % قمطاقاا  اقيا يطالمؾامفا ق لارات اا قطاقااحصا 7

 طراا طالمؾا قطاقاا ق لارات ااحطتا ققطاداد  8

 52 8353 %  قم اقيا ققطاع

 8057 8052 %  قص اديا ققطاع

 0758 .075 %   مايا ققطاداد

 kWh 25222/$  قطاديا ق  ماا دا اا  ا قحة اا قا م ا 9

 اقا را ا022 33 % ( ق لارات اا قةر اامفا قمطا  ة فا طرا)ا قا ا ااماةؿ 11
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 :الهدف االسترشادى الوطنى لكفاءة الطاقة 2 .1
 

حةةا قموم ا  دملاقمطاقاااحةلا  ا لا قطاقاارموم ا قااا  ا ولػاااط  ػاام ػاطارلػاا قا طػ ؽاامااراػاا
اـاردة ةامطااق  ا لا قطاقااقممةاادادا قم اطارقطاعا ق لارا اا قطاقػاا مااا,ا    ا قمطاا قاط  ااق  ا لا قطاقا

اطا  ا ا دامةااداداوة ةلامااق ةا قا    .ا0202الاا    وااح

اضم داراضاو ها قمةاادادا قاااافام اراضا قاا ا دامثؿااا الا قص ادااا قاوػاالا قمااو ػا،ااا الا 
اـاراطاؿا قمطاارقلااحةلا  ا لا قطاقااااا  ط اف،ااا الا قا م اا قمحم ا،ااا الا قةاقااقةتافا قر تا،ااا الا قط احا

ااااقموم ا قااا  اقما ط ؽام ا قاا ا دا قالاطاةااؾاعلاا    امةاادادا قمطا. قاار

اػػـاحطػػاتا قلػػةؼا يطااةػػاةياقاعػػاا دا قطاقػػااا قػػ ياطػػ اـااحق قػػاارا   ػػ ا قمةػػاادادا قمطػػالةعاارمطػػاا
ا%امفا وماقيا قطاقاا قمطالم ا.2  ا لا قطاقااققطاعا ق لارا اقةيا قمطامةـا ق لاتيااوااحا قيا
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هذر اإل  ر  دى  لكف ءة الط قت لذى المس خذأل النه ئيال  

 الوفر المحقق )ج.و.س(                                                                   
 برامج كفاءة الطاقة     

الوفر حتي 
2102 

الوفر حتي 
2102 

الوفر حتي 
2102 

الوفر حتي 
2102 

 جيجا وات ساعة اسم البرنامج

 2221 2201 0011 261 مميون لمبة( 02خدام اإلضاءة عالية الكفاءة بالقطاع المنزلي )توزيع است
استخدام األجهزة الكهربائية المنزلية عالية الكفاءة )المرحمة الثانية لبرناامج موافافات وبطاقاات كفااءة 

 الطاقة لالجهزة الكهربائية المنزلية(
262 282 0221 0662 

 62 21 01 1 انات الشمسية في القطاع المنزليآلية تمويل نشر السخ
 221 221 222 20.2 ترشيد الطاقة باإلناارة العامة

ترشاايد الطاقااة فااا المبااانا الحكوميااة )المرحمااة الثانيااة: تحسااين كفاااءة اسااتخدام الطاقااة فااي المباااني 
 الحكومية والمرافق العامة(

9 09.8 22.2 26.6 

 6.29 2.29 2.82 0.22 طات الفرف الفحاترشيد االستهالك بمحطات الشرب ومح

ترشيد االستهالك الطاقة فا الفنادق )دعم آلية نشر استخدام الساخانات الشمساية بالمنشاات الفندقياة 
 (EGYSOLبمحافظتي البحر األحمر وجنوب سيناء 

0 2 8 02.2 

 2262.69 2962.99 2022.62 222.62 مجموع الوفر المحقق لكل سنة

 ج.و.س( 2262.69هو ) 2102الوفر المتوقع عام .و.س( ج 002062.8لمخمس سنوات االخيرة  هو ) متوسط االستهالك

  %2.96= )نسبة الوفر المتوقع تحقيقها( الهدف االسترشادي
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إجراءاث كف ءة الط قت الكهرب ئيت ىـي  -2

 القط ع ث المخ لفت

 القطاع األول )المنزلى( 1. 2

 لطاقة.جدول إجراءات كفاءة ا 1. 1. 2

 المعلومات التفصٌلٌة المتعلقة باإلجراءات 2. 1. 2

 القطاع الثانى )المرافق العامة( 2. 2

 جدول إجراءات كفاءة الطاقة. 1. 2. 2

 المعلومات التفصٌلٌة المتعلقة باإلجراءات 2. 2. 2

 )السٌاحى( الثالثالقطاع  3. 2

 جدول إجراءات كفاءة الطاقة. 1. 3. 2

 التفصٌلٌة المتعلقة باإلجراءاتالمعلومات  2. 3. 2
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 القطاع األول )المنزلى( 1. 2

 جدول إجراءات كفاءة الطاقة. 1. 1. 2

 اإلجراءات
 اتوفيره المتوقع الطاقة

 س.و.ج
(2112 - 2115) 

 8882امم افاقمرا(ا00ااا  ا)اراققطاعا قم اقياداق اا ق  ا لا  ضا لا طامة ـاا2

ا3
را امجاقا قماحماا قثا  ا)اقم اق ااداق اا ق  ا ل طامة ـا  ولالا ق لارات اا 

 8..ا (ما ص ادااارطاقادا  ا لا قطاقااقمولالا ق لارات اا قم اق ا

ا4
م ةا ااا ا ؿا ظاـاااما ميام امحةا قر اؾاماادةلار اؾاقاطل ؿا قا ا ا

ا قةمط ااعلا ققطاعا قم اقل قطما ادا
ا

67 

ا
ا

 

ا
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 بالقطاع المنزلً لٌة الكفاءةعا اإلضاءة استخدام 1. 2. 1. 2

قػػػا اا قمومػػػ ا  دمػػػلاقمطاقػػػاارةػػػبفا طػػػامة ـا قممرػػػادا قمػػػاعالاقمطاقػػػااا قػػػاممصاصػػػةااا42/7/4007اراػػػاا   -
اا    ا يوا   دا قااق ا:ا4000حاياداـا قاةا ويامفا قممرادا قمااووااعيا ققطاعا قم اقياعقةااـا

ا- ق  ػػػػػػػػػػػا لا) قممرػػػػػػػػػػػادا قمػػػػػػػػػػػاعالاقمطاقػػػػػػػػػػػااما صػػػػػػػػػػػ ادا  ػػػػػػػػػػػا لا قطاقػػػػػػػػػػػااقػػػػػػػػػػػ ظـا  ضػػػػػػػػػػػا لاداق ػػػػػػػػػػػاارصػػػػػػػػػػػة ا -
 . قمحايدا يق ااا  ا(

دػػة ةاةا طػػادا قوػػةايا يقاصػػاة ااا ق   ػػااقممصػػا  اقاةػػو  ا قاصػػ   ا قمحمػػياقممرػػاداااقػػة ـ -  قمطػػادةلا ق   ػػااا  
  قماعالاقمطاقا.

اا3مصا  امحم اام لااا00حاق ااا اوة - اراص   اموا  امفا قممراا)ةا ااا حةلااقـا راص   ا قوػا امصا  ااقـا
ةػا ادااقػاـاراصػ   ا قػة تالا يق ااا  ػااقممرػا(اا ػاـااوم ػ ا  وػا  ا قماصػااراقممرػاا قمػاعالاعػياا3 قاواوياا

 وم  او ها قمصا  .

اةػا اد ةاا طا قاص   ا قمحمياد ةاطػا ا قم اقصػادا قماصػاارر ػ ا قممرػادا قمػاعالاقمطاقػاامػفامػمؿاااض  -
 ااا  ا ق لارا .

 ق لار ػػا:اا د،اااةػػمؿا يمارػػاا داا43ا-40قممرػػادا قمػػاعالاقمطاقػػااقػػةالادمػػيا ا  ػػا لا قطاقػػا مارػػاا دااروػػا   -
ماػػةؿا قاا عق ػػاداا مارػػاا دا ق صػػؿااا قااصػػ ؿاااػػبث اا اا ػػاعاا  م ػػاضا قولػػةاا قولػػة،اماامػػؿا ققػػةال،ا ققػػةال،

 و  ارا ضاعاارقلا يماراا دا قضات ااا ماراا دامقااماا قحا الاا يةاااؿ.

دمػػيامفاارػػاعامرػػاةالااا الا ق لارػػا اا قطاقػػاا مػػفامػػمؿاةػػا ادا قااا ػػ امػػاعالاقمطاقػػااقمرػػااامم ػػافا00.2 ػػ ار -
اوػااياااا ػ ام ثػاامػفامم ػافااةػلاا01ر صؼاثم لاا قة بامااراقاقطػ طامػ اردطػا اعاػالاضػمافاا قممراا قا حةل

 .اقمرا

ا ظػػ ـاقا  وم ػػااما ػػؿاقموما ػػاداارااحػػااػػـاميامػػفامػػمؿارا ػػامجا قمػػ ةا قصػػل الا قممػػاؿامػػفاماعػػؽا قر تػػاا قاػػاق -
ااةػاادمػؿاق ةػااثقاعػاا طػامة ـا قممرػادا قمػاعالاقمطاقػااااػةا تاراػضا ق   ػ فادمػلاا00ااشادمؿام ثاامفا

 اا  تا قممرادا قماعالاقمطاقااار  او ها قممراد.
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  مليون لمبت12 توزيع  اإلجراءا م  أل

 قا اا قموم ا  دملاقمطاقاارةبفا طامة ـا قممراداصةااا42/7/4007ارااا   الدافع لتطبيق االجراء 0
  قماعالاقمطاقااا قاممصا قاةا ويامفا قممرادا قمااووااعيا ققطاعا قم اقي

اا   ػػػػ ارا ػػػػامجاقااةػػػػ ةار ػػػػاالا قم ػػػػااؿامػػػػفامػػػػمؿاااا ػػػػ ا قممرػػػػادا قمػػػػاعالاقمطاقػػػػاا   وفف االجراء 2
ا قم اقػػلار صػػؼا قػػثمفاارضػػمافا دادمػػلا قمةػػاا  فاراققطػػاعاا23ػاا20رقػػةالا
اةلااا قؾامفاممؿام اع ا قر  ارةا اداااا  ا ق لارا .اا18

 فامػػفامم ػػافاقمرػػاامػػاعالاقمطاقػػاادمػػلا قمةػػاا ا12مػػفا قمطػػالةؼاااا ػػ احػػا قلا 
  .ممؿاةا اداااا  ا ق لارا 

الجهة المسئولة عن  3
 التنفيذ

  . قااراااقلاا ققارضااق لارا امصاااةا اداااا  ا ق لارا ا قةا ا

  وم  اعتادا قمةاا  فاراققطاعا قم اقل.  الجهات المعنية 4
  مم افاو  اا12 حااا  تكاليف تنفيذ اإلجراء 5
 مم افاو  اا144 حاا  التكاليف الكمية 6
 و  اا/اؾ.ا. ا0.05  كمفة الوفر 2
  %50ةا اداااا  ا ق لارا ار طراا  مفدر التمويل 8
ا.ر صؼا قثمفا قممرار  ا  المحفزةاآلليات المالية  9

 ا.ةلاا18ضمافا قممرااقمةلا
 .دملاعاااالا ق لارا ارم ا  اا قاقط ط

قممةاا  فادفا طامة ـا قممرادااردم  اق اـاةا اداااا  ا ق لارا ارامؿاحممدا  التوعية 01
 قماعالاقمطاقااامةياعااق الااعلام ضا طالمؾا   االااراقااقلام ضاعاااالا

   لارا اقممةااؾ. ق
تقييم الوفر عما مستوى  11

 القطاع
 (.ا2015ا-ا2012 .ا. اممؿا)ا3330ااع ااحا قلا
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 استخدام األجهزة الكهربائٌة المنزلٌة عالٌة الكفاءة 2. 2. 1. 2

%ا20%امفاروماقلا يطالمؾا قم اقلااا ق يا مثؿارةااها70 مثؿا طالمؾا  ولالا ق لارات اا قم اق ااحا قلا -
ااطالمؾا ا قم اق ا ا ق لارات ا %امفاروماقلا يطالمؾادملامطاايا41مفاروماقلا يطالمؾاميامفا  ولال

ا قوملاا اا.
ا - احا قل ااعا ااحق ؽ ارقل ا ؤةي امف ا م ف ا قطاقا ارطاقادا  ا  اما ص اداا ارا مج ا اروماقلا00اطر ؽ %امف

ا طالمؾاو ها  ولالا
ا:UNDPمفاممؿا قاااافام اا قااق اا  وا   داعلاطر ؿاا    او  ا قرا امجااـا اما ا -

 احقؽا  رااامف طامة مااا قايا م فاا   ثاا  ولالاـادمؿامطةام ة  ياقمقطاعا قم اقياا قاوااياقاحة ةا
 ا.اعااعيا طالمؾا قطاقا

 ا قم اق ا،اقمااعااحوـا  ولالاـااق  ـاقةا دا قاص   ا قمحميامفاممؿامطةام ة  ياقصا اياام اويا
 ق   ااقماص   اا ققةا دا قاصة ا ااق ؿاةا ااامةيا ققةالاقماا عؽااا  م ا  ادا  ولالاما ص اداا   اا 

 م اما ص ادا  ا لا قطاقا.

 راقاااافام ااااطر ق ةا طادااروا   قاعااراةااحط فا  ا لا طالمؾا قطاقا،امفاممؿاارم ا  اداـااقة اا
اد ة ا قمااق  ا قاعا اقاقة ا اا قمص ا ف اا قا اق ؼ ا قطاقا ا  ا ل ااحط ف اا  اقاو اد ا قامطماق ا طامة ـ

  قمطمارااق ؿامص  اقمقاا ـارلا.

 اراقماضاعا ا طامة ـا قطاقاامفاممؿاقوافامفا اعاا قولادا قمامصصااع  ا اـااض اما ص ادا  ا ل
 اماحماا قاطر ؽاقل ها قما ص اد.

 اـااحة ةاممطاامطاا اداااـااصم ـارطاقاامصا اا)مرططا(اق  ا لا قطاقااح ثA, B, C, D, Eق  ا لاا
 ا. قطاقا

 اربوم اقمااا ؼاا  دمم احممدا قااد ااارقلارا ضاعاراقاة ةامفا قرا مجا قاةا ر ااقممامصص فاا قق اـاـا
  قمطالمؾ.اما قم اجااما قما ص اداارطاقادا  ا لا قطاقااا    اا طامة ملاارمااعاا قمص  ا

 ماامةلاطرقااقمما ص ادا قق اط اامؿاماوا ااثمثامااار ةا اـاISO17025قق ا ا  ا لا طامة ـا قطاقااا
 قا   ؼارل تاا قطاقاا قوة ةلاا قماوةةلارا ضاعاارقلا قماامؿا قضات ااقممرادااامولالقمثمواداا قلطايدا

اااا طامة ـا قطاقاا قوة ةلا قماامؿام او تاا قااح ةا قق اطيااو تااا م ارة ال قماعالاقمطاقاااااق  ا ا اق اا
 .امم افاةاياا240ماامؿا يماراا داار ةا ا م ااارملداااا قماوةةل

 قمااقادا حااا ا ؿارا امجاما ص ادااارطاقادا  ا لا قةاا ا قمطا اةلاامقااحاداقاطا اا قرا امجااما ولاا -
  قؾامفاممؿا:ا قطاقااقمولالا ق لارات اا قم اق اااا قالاصةاداقلااقا ا دااا ا ااا

 ااة ؿا ققا ا دا قاا ا ااا قصاةالارةبفا يقاا ـاراقما ص ادا قق اط اااارطاقادا  ا لا قطاقااقا صاصا حاا
 .ادقارادادةـا يقاا ـارمااااةارلادملا

 امطارقاا امف اقماب ة ا قم اواد ادمل ا قمااو ا ا قاواال اا ا قص ادا ااا ال اقرؿ امف ا قة مم ا ا قاقارا اةة ة
ا قماوا اا قما ص ادا ا قماامؿ اعي ا  ولال ا ماراا اضااال ام  ا قم اج ادمل ا قطاقا ارطاقادا  ا ل اواة

 قم  ا لاقاحة ةامطاايا ق  ا لا قماصارلااااحة ةا طراا قا  اااةاا اا يماراا..
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 ا قم   ادا ا قلطايداا ا قثمواداا امف ا ق لاتلاق ؿ اقم ا ادا قم اج ا قطاقا ال اما ص ادا  ا  اا-ردة ة
ا  قؾام ا ادا قممرادا قماعالااا قضا غطمثؿا قمحا اداااا-ةاداقلااما ص ادا  ا لاطاقااا قالاص

 .   اا قمطاقاااا قالا اـا طا ا ةوااقمطا اةلامفا قومااؾا  قؿادملامطامامادا

 داق اا يقاا ـارةا  ا  ولالا ق لارات ااا ق لارات ا قولادا قح ام ااد ةاطا اام اقصاداةا  ا  ولالاارقا ـ
  ق  ا لا.

 قالاصةاداقلااا ق لارات اردة ةاقادةلار ا اداراقاض ا قحاقلاقمطاؽااا م اا قمر اادا قط ا ااقألولالاا 
  ققا ا دا قاا ا اارلةؼاما قراااااق  ـا ااتجا قرا امج.

 ولالاماامؿا ماراا دا  ا لا قطاقااااا اةلاقةا الاا يطا اار اا وا  ادةةا  راامفاااحة ثااااطا ا  
  قالا اـا مارااواا.

 .ااض اماا  ااقق ا احوـا قاعاا قمااق امفا طامة ـا) طارة ؿ(ا يولالا قم اق ا
اعقةاصةادا ققا ا دا قاا ا اا قااق ا:ا قرا امجقا ا ؿاو  ا -

ا:ا ققا ا دا قاا ا اا قصاةال
 ا قا  اقاو اااقـا)اماؿصةاا ارااا  ا422قا اامفااا اا قص ادااا قا م ا  قم او فااراقا ـا02/4/4004(

طرقااقمما ص ادا قق اط اا قمصا ااق ؿامفا قثمواداا قمومة دا ق لارات ااام   اداارا  اا ا قمطاااة فا
  قلا  ا)طا ااةراؾاام  صؿ(.

 ا ا)ارصة ااـ ااقـ ا قا  اقاو ا اا قا م ا ا قص ادا ااا ا ا قثا يامف ا010 ققا ا ارااا   اراقا ـا30/7/4003(
اقمممر .ارا  اا اااة فا قم او فاا قمط ا قم اق ا اقمما ص ادا قق اط اا قمصا ااقملطايدا ق لارات ا اطرقا

ا ا قاا اي ا صا ققا ا اا010 ما اا4003قط ا اراض ااراقا ـا30/7/4003رااا   اا قمطاااةاف  قم اواف
ا ادمل اظاوا ام اف اعي ا قطاقا ا طالمؾ ارطاقاد اا  ولال)قصؽ( ااردطا م  اثمثا اقااع ؽامةلاملما

 .  ولالا يقاا ـاراض ارطاقادا يطالمؾادملاا  اضاع

 ا واااحة ثاما ص ادا  ا لا قطاقاارة بامفاداـاا4002/4000عيا طالمؾا ق لارا اداـااعا قةاا قم ضا قما -
امم افاؾ.ا. ا022064 قيااحااا4000
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
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ا

 جهزة الكهربائية المنزليةءة الطاقة لالبرنامج مواففات و بطاقات كفال المرحمة الثانية عنوان اإلجراء م

 قم حاا قمقةماامفا ؿامفاماعؽا قر تاا قاػاقملااا قرا ػامجا   مػاتلاقألمػـا قماحػةلا   قة ع اقاطر ؽا يوا   0
قمةػػػا اا ققارضػػػااق لارػػػا امصػػػاا)مةػػػااعااحطػػػ فا  ػػػا لا قطاقػػػااقػػػ ظـا  ضػػػا لااا

رطاقػادا  ػا لا قطاقػااقمولػالا  ولالا ق لارات اارلةؼاا ا ؿارا امجاما صػ ادااا
  ق لارات اا قم اق ااااردة ةاما ص ادا  ا لا قطاقااقما ةامفا  ولالا ق لارات ا.

ردػػػة ةاما صػػػ ادا  ػػػا لا قطاقػػػاااقما ػػػةامػػػفا  ولػػػالا ق لارات ػػػاادمػػػلاضػػػا امطػػػةا  اصؼا يوا   4
عػػػػلام ػػػػة  لااماػػػػا  اا ما ػػػػااا)  ولػػػػالا   ثػػػػاا  اةػػػػاا ااا قاػػػػلااحقػػػػؽام رػػػػاااعػػػػاا

 ا قؾاراقا ط ؽام ا قل تاا قمصا اا قاامااقمما ص ادااا قواةل.ا طالمؾا قطاقا(
 اضػػ ايق ػػاااقار ػػااراقا طػػ ؽارػػ فا  ولػػالا قاقار ػػاا قااراػػااقػػاا الا قصػػ اداااا قاوػػاالا

 قمااو ػاامػفاولػااااماامػؿا  ػا لا قطاقػػاا قااراػااقػاا الا ق لارػا اقام ػ فا قم اةػػ فا
اامػفا قم اوػادا قمحم ػاااا وػا  ا مارػاا دا  ػا لا قطاقػاامفا ما اااد  ػادادةػا ت 

 اا قاب ةامفا قر ا ادا قا اةلاررطاقاا  ا لا قطاقا.
 ردػػة ةاقادػػةلار ا ػػاداقمر اػػادا  ولػػالا ق لاراتػػاادمػػلاضػػا امطػػاا ادا  ػػا لا قطاقػػااا

  طالمؾاقق ا ا طراا  اةااو ها  ولالااارم ا  ااق ا اابث اا قرا امجا.ا
ا قمطتاقاادفا قا     قولاا 3

ا
ا
ا
ا
 

 .قةا اا ققارضااق لارا امصاااامةااعااحط فا  ا لا قطاقا  
 .قل تاا قمصا اا قاامااقمما ص ادااا قواةل  
 .و تاا قاقاراادملا قصاةا دااا قا اة دا 
 .و تاا قاقاراا قص اد ا 
 ااامراحػػػثا قامػػػا فااا  ولػػػالا قاقار ػػػاا قااراػػػاا قل تػػػاا قمصػػػا اا قاامػػػااقمما صػػػ اد

  قواةل.
 اا الا قص اداااا قاواالا قمااو ا 

   قولادا قمةاا ااعلا قا    

  اعاا ققطادادا قمطامةمااقألولالا ق لارات اا  قولاا قما  ا 2

 مم افاةاياا4 ا اق ؼاا    ا يوا   0

   قا اق ؼا ق م اا 2

   م اا قاعا 7

  ام  ضا قةدـ 1

ا قولادا قما حاااا قة دمااقل  ا  وا  .اااما ؿااماا اامف  مصةاا قاما ؿ 2
 .ااا الا قماق ا
 ا  صة اا  داتةااطـا

ا يق ادا قماق اا قمح ال 00
 

 يق ادااح  ا ااقممص ا فاقاطا اا قم اجا قماصارا،اااااة ؿاراضام ا اااارلةؼا
ااحط فا  ا لا طالمؾا قطاقاا.

 و  ػػااحطػػتا  ػػا لاا5رقػػياا1عػػاضااطػػـارصػػة ااق ػػؿارطاقػػااااػػةا اعػػياق مالػػاامػػفا
 قولاااح ثا  افا قاطـا يدمياقألولالا  قؿا  ا لاا قؾاقاما ؿام اعآداقم ػاشا
ا قاقارػػاادمػػيا  طػػا ؽاقماب ػػةامػػفااوػػاةا قرطاقػػاداامطارقالػػااقألولػػالاا قااػػاؼادمػػي

ا اد اا قمطالم  ف.ا
  اردطا ام اعآداقمراتا فا قمام ا فاعػيار ػ ا  ولػالا   ثػاا  ػا لاا م ػفااما ػؿاوػ 

ا قم ااضاادميارصة اا قرطاقاد.  دفاطا ؽا قاطـا
 رااحػػػااةػػػااطااما م ػػػاام ثػػػااماا ػػػااقألولػػػالا  دا ق  ػػػا لا قماا اػػػاامثػػػؿاا ػػػاةلامػػػةلا

(اقألولػػػالا   ثػػػاا  ػػػا لاRebate قاقطػػػ طاماام ػػػضاطػػػااا ق اتػػػةلاماامػػػ ةامصػػػـ)
ا قم ااضاادميا قرطاقاد.  ا م فااما ؿا قؾادفاطا ؽا قاطـا



C:\Users\Eng.Ashraf\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\ZR4MIDSF\Ø®Ø·Ø© Ø§Ù„ÙƒÙ‡Ø±Ø¨Ø§Ø¡ Ù„ÙƒÙ•Ø§Ø¡Ø© Ø§Ù„Ø·Ø§ 
Ù‚Ø©(2012-2015).doc 

 

 جهزة الكهربائية المنزليةءة الطاقة لالبرنامج مواففات و بطاقات كفال المرحمة الثانية عنوان اإلجراء م

طػػػػ ؽامػػػػ ا قمصػػػػ ا فا قمحم ػػػػ فا دػػػػة ةاااااا ػػػػ ا ةػػػػا داااا   ػػػػااربوم ػػػػااةػػػػا  ا قا    قااد ا 00
 . ولالا ق لارات ااداق اا ق  ا ل 
 ػػػػا لا قطاقػػػػااقألولػػػػالا اا ي اا ػػػػداقمااا ػػػػؼاراقمصػػػػ ا فااار ةػػػػا اماقػػػػ ادمػػػػلاةػػػػر  

  قمص اا.ااا
 اػػػػػةا تا قاػػػػػا مم فارما  ػػػػػاار ػػػػػ ا  ولػػػػػالا ق لارات ػػػػػااقااػػػػػا  لـاررػػػػػا مجاما صػػػػػ ادااا

 قادا  ا لا قطاقاادملامفا قاما ارةااوـارااد اا قمطالم  ف.ممص
 ااا الػا،ااػةا تارػاتالا ق ةػا دااا،ا دػة ةادقةا ق ػةا دااااشا قامػؿ،ااػةا تا ق   ػ ف

 ا  ولالا ق لارات ا

اق ػػػػػ ـا قػػػػػػاعاادمػػػػػيامطػػػػػػاايا 04
  ققطاع

 (.2015ا-ا2012 .ا. اممؿا)ا663ااع ااحا قلا
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ام  تمىيلي مغ أحد البنىك أو ػدة بنىك أنشاء وتفؼيل نظ 3. 2. 1. 2
 الشمسيت فى القطاع المنزلى: لتسهيل اقتناء السخاناث

 وتفعيل نظام  تمويمي مع أحد البنوك أو عدة بنوك لتسهيل اقتناء السخانات الشمسية إنشاء عنوان اإلجراء م

الدافع لتطبيق  1
 اإلجراء

 صارا ةا ا ظاـااما ميام امحةا قر ػاؾا قماا12/05/11/9  دملاقمطاقاااقـاا قموم قا اا
اماادةلار اؾاقاطل ؿا قا ا ا قطما ادا قةمط ا.اا

 :ا اةلا قةمؿا ققاميادفاطا ؽا آلاي 
 اػػاع اا قاقػػاةا قاقم ػػةيا قمطػػالمؾاعػػيادمم ػػادااطػػم فا قم ػػاهاعػػيا ققطػػاعا قم اقػػي،ارمػػاا اػػ ةا

 .عيامةاادادا قا م ااماااصة اهاقمماا ا طامة ما
  اا قم ػاجا قمصػايامػفا قطػما ادا قةمطػ ااقػةاؿا قم طقػاا قاار ػااا ققػاالاممؽاعػاصاقاصػة

  يعا ق ا.
 .ا ا  امصاةاا قطاقا،اا طاثمااادا مؿا قام اا قطر ا اا)اةةلا يةااعا قةمطيا(ارمصا 
 .ااحاا قاة ةامفاعاصا قامؿ  ممؽاص اداداوة ةلاا  

 ؿا قا ػػا ا قطػػما ادا قةمطػػ ااقمم ػػاهاعػػيا ققطػػاعا لػػةؼا ق ظػػاـا قامػػا ملا قمةػػااا ق ػػاارقػػلااطػػل  وفف اإلجراء 2
ا قم اقي،ااعقاباقماا مي:

 راقاوماادا قطػ   ااا2015ا-2013(اممؿا ق االا1مقؼاطمافاةمطيا)ممحؽا35اا  تا
 قوة ةلاقماااام اارااو ها قاوماػادامػفاطػلاقاارةمػا ا قطػما ادا قةمطػ اا ا صػاااراقمةف

امطاطياعيا قمر ل.ا
 مطػػػيارػػػةيبامػػػفاطػػػما ادا ق لارػػػا ا قاقم ة ػػػاا قمطػػػامةمااراقمرػػػا ياميؼاطػػػمافاةا5رحػػػمؿا

،ااعقبػػػػااقاػػػػا عاا قمطػػػػاحادا قمامػػػػااقاا  رلػػػػاا2015ا-2013 قطػػػػ   اا ققاتمػػػػاامػػػػمؿا ق اػػػػالا
 ربططةاامؾا قمرا ي.

 :اضمفا ق ظاـا قاما ميا قمقاا اقاطل ؿا قا ا ا قطما ادا قةمط ا،اماا مي  
 ا ةعااامقةمػاامػفا02 ا ا قطما ادا قةمط اامقارؿاطة ةام ا قما ط  فاا غريا قاا قاااقة%

 ط ا د.ا2ق ماا قطمافا قةمطي،اا اـااقط طاراقيا قق ماادملا قطاطاةلا ااقمةلا

 امػفا72 ااحػااقػااضام طػالاقممػا ط  ف،االطػلا طػراا مػ امحػةا قر ػاؾا قاط  ػاا يا ػاؽ%
 ق ماا قا م اا  وماق ااقمطمافا قةمطي.

 مػػػػفامػػػػمؿاا-مػػػػفا قا م ػػػػاا  وماق ػػػػااقمطػػػػمافا قةمطػػػػيا- قراق ػػػػااا%02الط ػػػػااق مػػػػاا قػػػػػا
ماامؤططادا قاما ؿا يقم م اا مؤططادا قاما ؿا قاط  اامثؿاص ةاؽاةدـا قطاقاا قماوةةل

 ا قةاق ا.

 م فاةا طاارم ا  ااالط ااق ماا ق ا تةا قر   اا قماصاارػاققااضا قمةػااارق لػا،امػفامػمؿا 
 قةاق اا)اعياة ؿام ة(.مؤططادا قاما ؿا  قم م ااا 

 مػػػ ا قةػػػا ادا قمػػػااةلاقمطػػػما ادا قةمطػػػ اا قاػػػيا ػػػاـا داماةوػػػااراقمةػػػااعادمػػػلااػػػاع ااا قاااقػػػة
اامضػػػاد االااراقا طػػػ ؽامػػػ اا022 قطػػػما ادا قةمطػػػ اا)  دا قوػػػاةلا قااق ػػػا(اطػػػااا قاا/ ق ػػػـا
  قر ؾا قاط يا ق يااـا ما ااهاقاما ؿا قمةااع.

 مطػػما ادا قةمطػػ اا قماامػػةلامػػفامػػمؿام اقصػػاادامػػااطرقػػاا ما ػػااا قةػػا ادا قمػػااةلاقاطػػ اـ
 -قمما ص ادا آلا ا:

 .امفا  افاقمطمافاةلاةلاطاا اارمطارقاااقمما ص ادا ق   اا قق اط ا
 ط ا د(.ا2 قاااقةامدماؿا قاا  تاا قص ا ااطا ؿاعاالا قاقط طا)ا اضمفمفا 

الجهة المسئولة  3
 عن التنفيذ

 اا قاامااقموم ا قااا  . يما ا–احةلا  ا لا قطاقاا 
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 وتفعيل نظام  تمويمي مع أحد البنوك أو عدة بنوك لتسهيل اقتناء السخانات الشمسية إنشاء عنوان اإلجراء م

ااا الا ق لارا اا قطاقا،اممثمااعياو تاا قطاقاا قوة ةلاا قماوةةلااةا اداااا  ا ق لارا   الجهة المعنية 4
 ر ؾامصا(.ا- قمصاي) قر ؾا  وميا قاط  ااا قر اؾ 
 قاما ؿا قاط  ااا يقم م ااا قةاق ا.امؤططاد  
 .اا الا قماق ا 
 قمةفا قوة ةلا)ا ققػاوالا قوة ػةل/ا قطػاة امػفا  اػارا/ا قةػااؽا/ا يماػة ة دا قاما   ػااقممػةفا 

 ا قمحاعظاد(.
 .قاحة دا قط   اا ققاتماااعقااقاا عاا قمطاحادا قمامااقماا  تارلا  

يذ تكاليف تنف 5
 اإلجراء

 (1مم افاو  ا.ا)ممحؽا140حا قلا

 (1مم افاو  ا.ا)ممحؽا145.6حا قلاا التكاليف الكمية  6
ا قاط  ا.ا قر اؾ  مفدر التمويل 7

 قاما ؿا يقم م ااا قااقم ا.امؤططاد  
 ا قاامااقمةاقا.ا قما ا ا
 ادمػػلةدػػـا قطاقػػاا قماوػػةةلااصػػ ةاؽ م اوػػاا قطػػما ادا ق لار ػػاا ق )مػػفامػػمؿااحصػػ ؿااطػػـا

 محم اباماا قمطاااةل(.
 قاقػػاةا قمااقػ ااحق قػػاا ا وػػاا حػػمؿا قطػما ادا قةمطػػ اارػػةيبامػػفا قطػػما ادا قػػاعااعػػيااق مػا 

  ق لارات ا.
 .قم ةا قمقةماامفامؤططادا قاما ؿ  

اآلليات المالية  8
 المحفزة 

 :ا آلق ادا قماق اا قمح الا قمطرقااحاق اب
  ا ظـا قطاقاا قماوةةلا قوما ياقماة داام ا اداا  د ا
 :آلق ادا قماق اا قمقااحا  

 قممص ا فااع اا ظـا قاما ؿا قم طالاقمطامةميا قطما ادا قةمط ااااقة ـا قةدـا قح اميا. 
 دطػػا ا  اقا ػػااعػػيا قحصػػاؿادمػػلاةدػػـا قصػػ ةاؽا يوامػػادياقمةػػااداداا م ػػاا طػػامة ـا 

  قماوةةل.ا قطاعا
 دامفاضا راا قةمؿاقمطامةميا قطما ادا قةمط ا.ط ا ا5 قا م اا يطاثماا ااممؿاامصـ 
 قم ػػاهاعػػيا قاوماػػادا قطػػ   اا  قمامػػاايطػػامة ـا قطاقػػاا قةمطػػ ااقاطػػم فا قاةػػا اادطػػفا 

 راقمةفا قوة ةل.
 قااطػػػ اعػػػيا  ةػػػا ام اعػػػ ادػػػاضاار ػػػ اقمطػػػما ادا قةمطػػػ اارا طػػػا ؽاا قماػػػااضادمػػػلاغػػػا اا  التوعية 9

ا قاقم ة ا.ا ي ا عا يمايامفاطما ادا قم اه
 قاما ميا قمةاااامقاا لاقااا ؼا قما ط  فاراق ظاـحممداردمم ااعيااطاتؿا  دمـا قمات ااا قاا ظ ـ 

  ق لارا .ا قطمافا قةمطياا قاعااعيا طالمؾ ق ا،اا قما  اا قمااقااادفا طامة ـا
  قةمطػػػ ااا ا ػػؿاةااامؤططػػػادا قموامػػػ ا قمػػػة ياق قػػػؿاااػػػاط فاا  اقاو ػػػادا طػػػامة ـا قطاقػػػاا

 قاطم فا قم اه.اا
تقييم الوفر عمي  10

 (2115-2112)ا .ا. ا7. قط ايارحا قيااا قاعا قةاا  مستوي القطاع
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 القطاع الثانا )المرافق العامة والجهات الحكومية( 2.2
 جدول إجراءات كفاءة الطاقة. 1. 2. 2

 اإلجراءات
  االمتوقع توفيره الطاقة

 ج.و.س
(2112-2115) 

ما عؽاداماا
اولادا
 ح ام ا

 522 ااة ةا قطاقاارا  ػاالا قااما

احط فا  ا لا قماحماا قثا  ا:ا)ا قطاقااعلا قمرا لا قح ام ااااة ة
  طامة ـا قطاقااعيا قمرا يا قح ام ااا قما عؽا قااما(

46.6 

 6.56 م اها قةاتاامحطادا قصاؼا قصحلامحطادرا قطاقااااة ة
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 ناارة العامةترشيد الطاقة باإل  1. 2. 2. 2

 ترشيد الطاقة باإلناارة العامة اإلجراءاسم 

ا  ما ػػااعػػيااحػػةلار ةػػا  ،اا قػػ يااضػػمف11/3/2009  دمػػلاقمطاقػػااراػػاا  اا قمومػػ قػػا اا   اإلجراءالدافع لتطبيق 
ا قرػػػا مجارةػػػبفاا قا طػػػ ؽ اما واػػػااقاوم ػػػ ا  عػػػا ةامػػػفادػػػةة ااضػػػـا قػػػااا  اقمومػػػ ا قاامػػػا
ا.ا قطاقاقااة ةا قممام ا

 ااحطػػ فاموػاؿاعػيا قرػا مجامػفادػةةااضػ اا قصػ ادااا قاوػاالاا ق لارػا ا قماق ػاااا ا داااػاقل
ا:  اياااضمفا- قح ام ااراقمرا يا قرة اما دالام ا–ا قطاقاا  ا ل
 ا . قةا اعار االاااة ةارا امج
 ا.  قااماا قمرا ياعيا قطاقااااة ةارا امج
 ا. قااماا قما عؽاعيا قطاقااااة ةارا امج
 قم ااؿاعيا قطاقااااة ةارا امج . 

 اقةااـاا    اما ميا:ا قةا اعاا  تاحا قلامم افاقمرااداق اا ق  ا لارا االا  اإلجراءوفف 
 ق ػػاـاراػػضا  ولػػالا قمحم ػػاارطػػا ام اقصػػاداةػػا  املمػػادااحطػػ فا  ػػا لا قطاقػػااعػػيا   ػػاالا

ا قااماامفاممؿا قممصصادا قماق ااقلا.
 اقػػػػةالا  دا ققػػػػةا دا قااق ػػػػاااقمرػػػػادا قةػػػػا اعا طػػػػارة ؿ مااا د(اا400)مثػػػػؿاقمرػػػػادا قصػػػػاة ـا

ا  دا ققػةا دارػبماياداق ػاا ق  ػا لاا)مثؿاقمرادا قاترؽاا قممرادا قمااووػا(ا ق  ا لام م ضا
اصػػاة اـ قممرػػادا قاماا داا120،اا85قػػةالاامػػاعالاقمطاقػػا قمةموػػاا قممرػػادامثػػؿا ق) قم اطػػراا

طرقاباق ػاعااراقطاؽا  اظاملااإلضا لاقا قق اط اامطاا ادق (ارماا حقؽاا دا150،اا100قةالا
  . قطا ؽا مااواامار اداقم ابا

  مطاايا قوملاا ا.اقاا  رلااراقةا اعادملاداق اا ق  ا لاقااا ةاقمراداام اقصاداطا  

الجهة المسئولة عن 
  التنفيذ

 قااراااقلا. ق لارا امصاااةا اداااا  ا ق لارا ا ققارضاا قةا ا  
   راقمحاعظاد.ا قمحم ااولال  

  الجهات المعنية
 ا) قاما ؿ(اااااااااااااااااااا قماق اااا ال
 قةدـا ق  ل(اااااااا قطاقااا ق لارا ااا ال ( 
 قا    (اااااااااااا  قمحم اا قا م اااا ال ( 

  مم افاو  ا.ا 260  تكاليف تنفيذ اإلجراء
  و  ا.امم افا 260  التكاليف الكمية

 و  اا/اؾ.ا. ا 0,09  لوفركمفة ا
 اا الا قماق ا   مفدر التمويل

   قالاااحمملاااا الا قماق ااام ضاعاااالا ق لارا اقإل االا قااماا   اآلليات المالية المحفزة

  التوعية
 قمحم ااروم  امحاعظادا قوملاا اارا وا   دا قا وػتارارادلػااد ػةا  حػمؿاا  ولالما عالا 

قمطاؽا قوة ػةلاا ػ قؾاما صػ اداماػة دا   ػاالاداق ػااا  مثؿاالاا قاصم ـاا قاوة ةاق ظـا   
 ق  ػػا لاروا ػػتادقػػةا قػػةاا دا قاةا ر ػػااقماػػامم فادمػػلا    ػػاا قااامػػؿامػػ املمػػادا   ػػاالاداق ػػاا

  ق  ا لاا اضمفا قؾا قاا  ت.ا
تقييم الوفر عما 

  .ا. .اا450ااع ااحا قلا   مستوى القطاع
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 الحكومٌة لمبانىالطاقة فى ا دترشٌ 2. 2. 2. 2
 قطاقػػػاا ق لارات ػػػااطػػػا  اقإل ػػػاالامااقاةػػػل ؿا قماػػػة داا  ولػػػالاراقمرػػػا لا لػػػةؼا قمةػػػااعا قػػػياااةػػػ ةا طػػػالمؾا 

ا قطاقاا ق لارات ااااع ا  ا لا طامة ملا.اروة امفااقمحة قح ام ااق  ااـا طالة ؼاو ها قماة دا
 اع ا قطاقا ا طالمؾ اااة ة اروا   د اا     ااـ ادةة ا ظـاا6310ي ا طارة ؿ ا  وا   د اااةمؿ اح امي مر ل

ا  ضا لاربماياماعالاقمطاقااااا  تام ث اداقاحط فامامؿا ققةال.
 اقػػػػاـامةػػػػػااعااحطػػػػػ فا  ػػػػػا لا قطاقػػػػػااراقااػػػػػاافامػػػػػ اراػػػػػضا قولػػػػػادا قح ام ػػػػػاارا   ػػػػػ امةػػػػػاادادا طااةػػػػػاة اا

  م ػػاضا ومػػاقياعػػياق مػػااعػػاااالا ق لارػػا ااقاحطػػ فا  ػػا لا قطاقػػااعػػيامرا  لػػاا)مر ػػلااا الا قػػاي(اا قػػ ياحقػػؽ
ا ةاؼاوة ةاا1020%ا ا واااا  تا17ر حاا

 ق اـاةا اداااا  ا ق لارا ارا    امةاادادااحط فا  ا لا قطاقااعيا قمرا يا قااراااقمقطاعاا قمرا يا قا قااا
 اعيا ق طاؽا قولا عياقةا ادا قااا  ا.

 قمرا يا قح ام ااا قما عؽا قااما.ردة ةاةا طااااة ةا طالمؾا قطاقااعيا اـا 
 صة اا ققا اا قاا ايا قماصاراقامؿارلا.اـا  ردة ةام ا ةا  ا لا قطاقااعيا قمرا يا قح ام ااا  
 اةا تا قاامم فاراقولااا  ة اياراقةاقاادملاروا   داااة ةا طالمؾا قطاقااقممرا يا قح ام ااااحة ةاملاـا

 را يا قح ام ا.مطتاؿا قطاقاا قمطماتااا   ااعيا قم
 احة ػػػةامطػػػتاؿا  ػػػا لا قطاقػػػااعػػػيا ػػػؿامر ػػػلاح ػػػامياقمااراػػػااروػػػا   داااةػػػ ةا طػػػالمؾا قطاقػػػااعػػػيا قمرػػػا يا

  قح ام ا.
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تحسين كفاءة استخدام الطاقة في المباني الحكومية والمرافق المرحمة الثانية:  عنوان اإلجراءا
 ل القدرةمعامو االضاءة تحسين كفاءة نظم من خالل العامة 

ا11/3/2009 قصػػاةااراػػاا  اا11/03/09/1قػػا اا قمومػػ ا  دمػػلاقمطاقػػاااقػػـا ا قة ع اقاطر ؽا يوا  ا1
اااو لادا قط ةا ق اااا قاا اارا ا ؿاروا   داااة ةا قطاقااعلا قمرا لاا قما عػؽا

ا.ااااقدا ق االا يحماؿ قاامااامااعلاح ملااا قالااطاوـاعلااقم ؿا
 رةػبفااػاقلا قطػاةلاا29/2/2012(ارااا  ا2 فارومطااااقـا)قا ااموم ا قمحاعظ

 قػػػااا  اا قمحػػػاعظافا طػػػامة ـا قممرػػػادا قمػػػاعالاقمطاقػػػااعػػػلاوم ػػػ ا قمرػػػا لا قاامػػػاا
ااوم  ا قمصاقةا قح ام ااا قا ط ؽام ا قط ةا قة اااااا اا ق لارا .

ا ق لارات ااصؼا يوا  ا2 ا قطاقا امطالم ل اوم   اقةي ا قادل اراع  اراقمرا لا  واماـ  ا
ا قطاقاا ارطالمؾ اااة ة ادمل ااحث ا قال ا قممصقاد اااض   قح ام ا

 ا. ق لارات ااراقما ع ا قلاماار ؿامر ل
 اةا تا قاامم فاراقولااا ية اياراقةاقاادملا وا   داااة ةا طالمؾا قطاقاا

 قممرا يا قح ام ا.
 وا   دا قااص ااراحة ةامطتاؿا  ا لا قطاقااعيا ؿامر لاح امياقماارااا 

 ااة ةا طالمؾا قطاقااعيا قمرا يا قح ام ا.
 وا   داااة ةارطالمؾا قطاقاا ق لارات اا) ظـا  ضا لاداق اا احة ةاعاصاا  

ا ا قا   ؼاا- ق  ا ل ا  ة  ايولال ا  حماؿاا–احط فا  ا ل احط فاا–رة ال
 ماامؿا ققةالا....(ااةا طااوةا واا ق   ااا  قاصاة اا.

 ط فا  ا لا ظـا  ضا لاا  ولالا ق لارات اا قم اق اارا    ا قاـامةااعااحط
ا طااةاةي اق  افاامةااع ا ياصايد اقاا ال ااار  ا قح ام ا ا قمرا ي ربحة

 ما  ا اـااطر قااعيا قمرا يا قح ام اامفاممؿايق ااط اـاةا طالااقق اـا ؿا
 . قمرا ياولااح ام اارااما ا قاة ر اا قمامااقااة ةا طالمؾا قطاقااقل ه

 اق ا ا طالمؾا قطاقااقمرا يا قمطالةؼاقرؿااراة
ةػػا اداااا ػػ ا ق لارػػا ارا   ػػ امةػػاادادااحطػػ فا  ػػا لا قطاقػػااعػػيا قمرػػا ياا قولاا قمطتاقاادفا قا    ا3

ا قااراااقمقطاع.
ا قمرا يا قح ام ااا قما عؽا قاامااا قولاا قما  اا4
امم افاو  اا12.5اا اق ؼاا    ا يوا  ا5
ا--------ا قا اق ؼا ق م ااا6
ا23.54ا مم افاؾ.ا. ا م اا قاعاا7  
امم افاؾ.ا. ا23.54مم افاو  اا/اا1.8اام  ضا قةدـا8
اامصةاا قاما ؿا9

ا--------اق ادا قماق اا قمح الا آلا10
را مجاااد ااااةا تاقمطتاقيا  ا لا قطاقااعيا قمرا يا قح ام ػاادمػلاغػا اا ا قااد اا11

تا قػ ياقػاـارػاامةػااعااحطػ فا  ػا لا قطاقػااا قحػةامػفا  راػاثاغػاا دا قاػةا 
ا.ماةاتامفا اعاا قولادا قح ام اا220 يحارا ا قحا اياقاةةا

ا(.2015ا-ا2012 .ا. اممؿا)ا46.6ااع ااحا قلاااق  ـا قاعاادميامطاايا ققطاعا12
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  محطات مٌاه الشرب ومحطات الصرف الصحى  3. 2. 2. 2

 محطادام اها قةاتاامحطادا قصاؼا قصحل  طـا يوا  

ا  ما ػااعػيااحػةلار ةػا  ،اا قػ يااضػمف11/3/2009  دمػلاقمطاقػااراػاا  اا قمومػ قا اا   اإلجراءالدافع لتطبيق 
ا قرػػا مجارةػػبفاا قا طػػ ؽ اما واػػااقاوم ػػ ا  عػػا ةامػػفادػػةة ااضػػـا قػػااا  اقمومػػ ا قاامػػا
ا. قطاقااقااة ةا قممام ا

 ااحطػ فاموػاؿاعػيا قرػا مجامفادةةااض اا قص ادااا قاواالاا ق لارا ااق ا قمااا ا دااااقل
ا:  اياااضمفا- قح ام ااراقمرا يا قرة اما دالام ا–ا قطاقاا  ا ل
o ا . قةا اعار االاااة ةارا امج
o ا.  قااماا قمرا ياعيا قطاقااااة ةارا امج
o ا. قااماا قما عؽاعيا قطاقااااة ةارا امج
o ا. قم ااؿاعيا قطاقااااة ةارا امج

 حػاا)ماضم ابامحطادام اها قةػاتاا قصػاؼا قصػحل(ارمغا طالمؾا قطاقااقمما عؽا قااماا 
%امػػػػفا ومػػػػاقلا4,7رمػػػػاا مثػػػػؿا حػػػػااا2009/2010مم ػػػػاااؾ.ا د.اطػػػػادااعػػػػلادػػػػاـاا5,6

 قةاقػػػا.اااطػػػـا قاة ػػػةامػػػفامحطػػػادام ػػػاها قةػػػاتاا قصػػػاؼا قطاقػػػاا قمطػػػالم اادمػػػلامطػػػاايا
 .اة لاماامؿا ققةالرا قصحل

حصااااحة ةامحطادام اها قةاتاامحطادا قصاؼا قصحلا  داماامؿاقةالامقؿامفا -  اإلجراءوفف 
 ،ااااا تا قمحطادام م ضااماامؿا ققةالاطرقابايطالمؾا قطاقاااماامؿا ققةال.0,9

اعلا قمحطادا  دا يطالمؾا   رااا - ا قرة ارا    امةاادادااحط فاماامؿا ققةال  اـ
  .ؾ.ا دا500ا  داقةالااااقة اام راامفاا ثاا  م اضابااماامؿا ققةالا  

ا - ارم ا  ا ادماوااةا طا ا  الل اا قال ا ق  ا ل ام م ضا اا قماااا د ا قطممراد  طارة ؿ
  يعاا ضلاربماياداق اا ق  ا ل.ا

ا - اق لارا امصاق اـ ا ققارضا اا قةا ا اطرقابامفاممؿاةا اداااا  ا ق لارا  اقلا  قااراا
علامواؿااحط فاماامؿا ققةالااقةا اضمفااقة ـا قمرالا ق   اا قمامارااق طاقلاا قولا عل

قماا ةامفادةـا اـا قمااراااا قاق  ـااراةا ي الا امفا قا    اا قؾامدماؿا قاا  تاا قص ا ا
ا ا قرا امج اا     اراة ا ققةال اماامؿ اغا ما ااواة ا ق لارا اا قؾ اعا ا ا ا طالمؾ رمااراا

.ا  قؾا  ؽام ا قةا اا ققارضااقم اها قةاتاا قصاؼا قصحلقممحطادا قمطالةعااراقا ط
اا يقاصاة اا ا ق   ا اراق ا تة اا قصاؼا قصحل ا قةات ام اه امحطاد امطتاقل اااد ا  اـ

 يطامة ـا قطممراداا قماااا داداق اا ق  ا ل.ا
الجهة المسئولة عن 

 ااقلا. قةا اا ققارضااق لارا امصاااةا اداااا  ا ق لارا ا قاارا  التنفيذ

  قةا اا ققارضااقم اها قةاتاا قصاؼا قصحلااةا االاا يقم م ا. -  الجهات المعنية
  قةا اا ققارضااق لارا امصاااةا اداااا  ا ق لارا ا قااراااقلا. -
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 محطادام اها قةاتاامحطادا قصاؼا قصحل  طـا يوا  

مم افاو  اا)اا  تاحا قلاا20محطاارحا قلاا350اقةااا م اااع اماامؿا ققةالاقاةةا -  تكاليف تنفيذ اإلجراء
 .(ا.مـ.ؼا100

طرقاباقمحطادا قم اهاام اا قااراااقمةا اا ققارضااقم اها قةاتاا قصاؼا قصحل مق قةا ادا ي  مفدر التمويل
 .ا قااراااقلا

ا قماق اا  اآلليات المالية المحفزة ا قمة مد ادمي اقمالمت ا ققارضا اقمةا اد ا قطاقا ا  ا ل ااحط ف امةااداد اطل ؿ
 ا م ا  ااطة ةواادميا قطاط.

  التوعية
ارمحطادام اها ا قطاقا اااة ة اداضاماوا ارلا ا اـ ا ةا د اراقة ا ق لارا  اةا اداااا   ق اـ
 قةاتاا قصاؼاا قصحلاا يوا   دا قمقااحااا قؾارحضاااممثملا قةا ادا يقم م ااقم اها

  قةاتاا قصاؼا قصحل.

تقييم الوفر عما مستوى 
 (.ا2015ا-ا2012 .ا. اممؿا)ا6.56ااع ااحا قلا -  القطاع
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 )السٌاحى( الثالثالقطاع  3. 2

 جدول إجراءات كفاءة الطاقة. 1. 3. 2

 اإلجراءات
 المتوقع توفيرها  الطاقة

 ج.و.س
(2112-2115) 

)ةدـايق اا ةاا طامة ـا قطما ادااعلا ق  اةؽ يطالمؾا قطاقاااااة ة
 قةمط ااراقم ةآدا ق  ةق اارمحاعظايا قرحاا  حماااو اتاط  ا ا

EGYSOL) 

23.5 
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 ترشٌد االستهالك الطاقة فى الفنادق  1. 2. 3. 2
 عيا طاااا ا ؿاروا   داااة ةا قطاقػاادمػلامطػاايا ق  ػاةؽاا ققػايا قطػ اح اا.اػـااقطػ ـاةػا ادا قااا ػ اطرقػابا

ؾ.ا دادمػػػلا ق حػػػاا500ؾ.ا داام ثػػػاامػػػفاا500قمحمػػػؿا  قصػػػلاراق  ػػػاةؽاا ققػػػايا قطػػػ اح اارلػػػاامقػػػؿامػػػفا
ا- قااقل:

 اتا قػػػػػػػػةقاا,اامصػػػػػػػػاا قاطػػػػػػػػطلارمػػػػػػػػغا قحمػػػػػػػػؿا  قصػػػػػػػػلاقم  ػػػػػػػػاةؽاا ققػػػػػػػػايا قطػػػػػػػػ اح اامقػػػػػػػػؿاةػػػػػػػػا الاو ػػػػػػػػاا
اؾ.ا د.ا222مفا

 راقلا قةا ادااولا)ةماؿا ققػاوال,او ػاتا ققػاوال,ا يطػ  ةا ا,ا قق ػال,اةػماؿا قػةقاا,ا قرح ػال,امصػاا قام ػا(ا
ا222قصػلاقلػاام ثػاامػفاقااا  ا ق لارا ارمغا وماقلادةةا ق  ػاةؽاا ققػايا قطػ اح اا قاػلااوػاااا قحمػؿا ي

 ـ.ا د.ا52.ع ةؽااقا ااراوماقلا807ؾ.ا دا

 ةا اداةماؿا ققاوال,ا قق ال,امصاا قام ااار فامفارة الا ق  اةؽاا قالااق اعلا طاؽا قةا ادااقاـارا    ا
  قااة ةارمااعالا.

 اراقا طػػػػػػػػ ؽامػػػػػػػػ اةػػػػػػػػا اد ااممػػػػػػػػااةػػػػػػػػا اداو ػػػػػػػػاتا ققػػػػػػػػاوال،ا  طػػػػػػػػ  ةا ا,اةػػػػػػػػماؿا قػػػػػػػػةقاا,ا قرح ػػػػػػػػالااقػػػػػػػػـا
 مةمادا قطاقا.ا

 ا500اػػـااحة ػػةاعػػاصاااةػػ ةا قطاقػػااعػػلا ق  ػػاةؽاا ققػػايا قطػػ اح اا قاػػلااوػػاااا قحمػػؿا  قصػػلاقلػػاام ثػػاامػػفا
ارطػػػارة ؿؾ.ا دامػػػفاح ػػػثارطػػػامة ـارطاقػػػااااةػػػ ةا قطاقػػػاا,ارطػػػارة ؿا قممرػػػادا قااة ػػػاارػػػبمايامػػػاعالاقمطاقػػػاا,ا

احط فاماامؿا ققةالاح ثارملدا م اا قاعااعلا قطاقااا ق ا رةا قمل اط ط ااربمايارق ااا  اا,ا ظـا قا   ؼا,
 مم افاؾ.ا. اط ا اب.ا14,4

 رػ فا ػؿامػفاةػا ادامػةمادا قطاقػاااةػا ادا قااا ػ اقا   ػ امةػااداداااةػ ةاااحطػ فا  ػا لا قطاقػااا قا ط ؽ
 علا ق  اةؽاا ققايا قط اح ااراطارة ؿام ظماا  ضا لارلااربماياماعال.ا

 قػا ملـاررا ػامجاام ػلاقال ػاا ظػـا  ضػا لارلػـامػ اماػاراالـاادملارة ا دا قمااااـا  ق  اةؽاا ققػايا قطػ اح ااا  
 اق ا امقصلاحمؿاقلـ.

 مم افاؾ.ا. اا14.4مم افاو  اا ا وااقااع ااا1.1حا قلااااع ااـا 
 ا13-12مم افاؾ.ا. اممؿاداملاا8.2ااع ااا قمااق مفا 
 و  اا/اطفااقاةا257اااع ااـا 
 رة الا ق  اةؽاا ققايا قط اح اا قااة ةامفاممؿا وا   دااما ؿاـا 
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دعم آلية نشر استخدام السخانات الشمسية بالمنشات الفندقية بمحافظتي البحر األحمر  1. 2. 3. 2

 EGYSOLوجنوب سيناء 

دعم آلية نشر استخدام السخانات الشمسية بالمنشات الفندقية بمحافظتي البحر  اإلجراء عنوان م
 EGYSOLسيناء األحمر وجنوب 

ا قوة ةلا قطاقااو تاار فا ؿامف قماقااام  الا قا اوـاقماااافا قمةااؾاعيا طااا  قاطر ؽا  وا  ا قة ع  1
،اUNEPقمر تااا قماحةلا  مـاارا امجا،IMELS   طاق ااا قر تااااا الاا قماوةةل،

ارلةؼ ا قط اح ا، اقما م ا ا قااما ا قل تا ا قطما اداامةاا ا ا قةمط اا ةاا طامة ـ
 او اتاط  ا .ا  حماا قرحاارمحاعظايراقم ةآدا ق  ةق ااقمم اها

 مااامار امفا قموماادا قةمط ا.ا222.حا قلاا  تاااا افامفا قممطط 
%امفا قا م اا  وماق ااا25ةدماباماق ااق ؿاع ةؽار طراااقة ـاا اـامفاممؿا آلق ا    وا  ااصؼ 2

 ط ا د.ا4اتياقا اق ؼا قص ا ااقمةلارايضاعاا قياةدـاواقم ظاـا قةمطي
  ا  ظما اا يطامـ ا ق  ي اقمم اها قاق  ـ ا قةمطي اا قاطم ف ارمطاحااع ا12قاةة ةؽ

  .مااامار امفا قموماادا قةمط اا1360روماق اا
 )او تاا قطاقاا قوة ةلاا قماوةةل(اا قطاقاا ق لارا ااا ال  قمطتاقاادفا قا    ا قولا 3
 ةآدا قط اح اارمحاعظايا قرحاا يحماااو اتاط  ا  قم   قما  اا قولا 4
 مقؼاةايااا500 ا    ا  وا  اا اق ؼ 5
 ةاياامم افا2  ق م ااا قا اق ؼ 6
 ط ا ااطاداا واا دوا4,5اا قطاقااعياااع ا  قاعاا م ا 7
 --------  قةدـاام  ض 8
 محملااما ؿا-ا ي طاق اا قح اما  قاما ؿامصةا 9

ا. قامطماق اا قا م اامف%ا25اقةاهاةدـااقة ـ   قماق اا قمح الاا آلق اد 10
 ا  اقلا  اراااقمط ا دا قص ا ااا م ااعيا قمطاوما 

  قااق ااقمط ا فاةاياا2اثـا-ط ا فا اؿامار اماااق ؿاةاياا4
ااهقمم ا قةمطيا قاطم فامواؿاعيا قاامماا ق   اا ق ا ةااقةا داقر ا ارا مجاا ظ ـ   قااد ا 11

  قةمط اا قطما ادااص ا ااااةل ؿااا  تاحاؿ
تقييم الوفر عما مستوى ا12

 (.ا2015ا-ا2012 .ا. اممؿا)ا12.5ااع ااحا قلا  القطاع
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 مسؤولٌات شركات توزٌع الطاقة الكهربائٌة 2. 3
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 إجراءات قطاع الكهرباء 3. 3

 إجراءات كفاءة الطاقة فى قطاع الكهرباء جدول 1. 3. 3

 المعلومات التفصٌلٌة المتعلقة باإلجراءات 2. 3. 3
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 إجراءات كفاءة الطاقة فى القطاع العام: الدور الرٌادى 1. 3

 جدول إجراءات كفاءة الطاقة فى القطاع العام 1. 1. 3

 توفيرها خالل المتوقع راءااااااااإلج م
 2115-2112الفترة من 

 .اـ.ت.طامقؼا115   قطا  ارمم جاا.ـا002اقةالاا ا امحطا  11
 .اـ.ت.طامقؼا115  قطا  ارمم جاا.ـا002اقةال(اماصاقطاع)اا ا امحطاار ةا امةااع  22
 .اـ.ت.طامقؼا191ا قا دارورؿاا.ـا022اقةالاا ا امحطاار ةا   33
ا.اـ.ت.طامقؼا211  قا دارورؿاا.ـا002اقةالاا ا امحطاار ةا   44
ارمة  ػػػػػػػػػػػػػااا.ـا022اقػػػػػػػػػػػػػةالا ق لارػػػػػػػػػػػػػا اقااق ػػػػػػػػػػػػػةاةمطػػػػػػػػػػػػػ اامحطػػػػػػػػػػػػػاار ةػػػػػػػػػػػػػا   55

 ممراا اـ

 .اـ.ت.طامقؼا22

ا ػػاـارمة  ػػاام وػػاا دا02اروماق ػػاارقػػةالا ق لااضػػات ااقممم ػػاامةػػااعار ةػػا   66
 ممرا

 .اـ.ت.طامقؼا07

ارمة  ػػػػػاام وػػػػاا دا02اروماق ػػػػاارقػػػػةالا ق لااضػػػػػات ااقممم ػػػػاامةػػػػااعار ةػػػػا   77
  قلاةقا

 .اـ.ت.طامقؼا.0

 .اـ.ت.طامقؼا 213403 ما رااةااه(ا8,ا0,ا0)ا قو الاةماؿامحطا  88
ا.ـ.ت.طامقؼا8.555اما راار لااةااهامحطااا99
 .ـ.ت.طامقؼا213403 ما رااةااهاة ااطامحطا  1010
 .اـ.ت.طامقؼا07255ا(0محطااااق ةا قطةا قااقياا طا فا)امةااعااطا ااااحة ثاا1111
ااادا قااق ةا قحا ا اع ا ق  ا لاا قاحط فا قر تلارمحطااا1212

 ةم لااا- قاق ة ااا–رمحطاداااق ةادااقاا

 .اـ.ت.طامقؼا.0.05ا
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  إجراءات كفاءة الطاقة فى القطاع العام: الدور الرٌادى 2. 1. 3
  السوٌس بخلٌج و.م 121 قدرة رٌاح محطة 1. 2. 1. 3

  

اإلجراء اسم المطموبة المعمومات  م 

ا قطاقػػادايطػػاا ا و اا ق لارػػا ااا الامطػػاا–ا3/0/3/0ااقػػـاقمطاقػػاا  دمػػلا قمومػػ اقػػا ا
اعػػل%ا02ا قػػلا قماوػػةةلا قطاقػادامػػفا قماقػػةلا قطاقػػاا طػرااا ػػاةلااطػػالةؼاا قاػػيا قماوػةةل

 . قمات اا قطاقاامف%ا3اا قا ا اطاقاامف%ا00ام لاا0202اداـ

 0   وا  اقاطر ؽا قة ع 

 0   وا  ااصؼ .  طرا  اا قح اماام ااااافراقا قا داورؿارم طقااا.ـا002اقةالاا ا امحطاار ةا 

ادفا قمطتاقاا قولا .ا قطاقاا ق لارا ااا الا-اا قماوةةلا قوة ةلا قطاقااو تا
  قا    

8 

 5  قما  اا قولاد  قمصا ااق قؿا ق لارا ا قةا ا

 2  قاما ؿامصةا .  طرا  اا قح اماا-محملااما ؿ

 .اع ي ا احؽامقارؿاقممطاثماا  اضام ة -

 . قا ا امحطادااااار  اداماة دامفا قمحملا قم افاقا اةلاوةؼااض  -

 .ا قومااؾا قمر ااداضا راامفا  د ا  -

امػةماداااػاع ا(اطػ اا02-ا02)اا قماقػةلا قطاقػاارةا  ا يقاا ـاااضمفااطل مدااقة ـ -
 .ا ض م ااربطااااراقةر اا قارط

 .  قمح الا قماق اا آلق اد

امطاايادملا قاعاااق  ـ ط ا ااطفامقؼا052اCO2ا  رااثااو ت/ااط ا ا.اـ.ت.طامقؼا115ارػا قطاقااعياااع ا
 7  ققطاع
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 بخلٌج و.م 121 قدرة( خاص قطاع) رٌاح محطة إنشاء مشروع 2. 2. 1. 3
  السوٌس

 م اإلجراء اسم السويس بخميج و.م 121 قدرة( خاص قطاع) رياح محطة إنشاء مشروع

 رػة تؿامةػاا اا ققطػاعااا قماصاراقا ااط اطػا00/72/3/0ااقـاقاقمطاا  دملا قموم اقا ا
ا قماصا ماحمااماقلامفاممؿا يا اق ادا قث ات اا.

    م وػػااا داا002ا   ػػ امةػػااعامحطػػاا قا ػػا ارقػػةالاادق ػػاـاةػػا اار طػػاقوفاراطػػا ماؿاروػػا
 رم طقااورؿا قا د.

اقاطر ؽا قة ع 
   وا  

0 

 0   وا  ااصؼ   طاقوفاةا اام اراقاااافا قا داورؿا طقارماا.ـا002اقةالاا ا امحطاار ةا 

ادفا قمطتاقاا قولا -ا قماوةةلا قوة ةلا قطاقااو تاا-اا قطاقاا ق لارا ااا ال
  قا    

8 

 5  قما  اا قولاد  قمصا ااق قؿا ق لارا ا قةا ا

 2  قاما ؿامصةا ا يطرا  اا قح اماا-محملااما ؿ

 . ي ا اعاحؽارؿمقااقممطاثماا  اضام ة -

  قا ا امحطادااااار  اداماة دامفا قمحملا قم افاقا اةلاوةؼااض  -

 ا قومااؾا قمر ااداضا راامفا  د ا  -

امػػػةمادااػػػاع ااا(اطػػػ اا02-ا02)اا قماقػػػةلا قطاقػػػاارةػػػا  ا يقاػػػا ـاااضػػػمفااطػػػل مدااقػػػة ـ -
 اا ض م ااربطااااراقةر اا قارط

ا قماق اا آلق اد
  قمح ال

. 

ادملا قاعاااق  ـ ط ا ااطفامقؼا052اCO2ا  رااثااو ت/ااط ا ا.اـ.ت.طامقؼا115ارػا قطاقااعياااع ا
  ققطاعامطااي

7 
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  الزٌت جبل بمنطقة و.م 211 قدرة رٌاح محطة 3. 2. 1. 3

المطموبة المعمومات اإلجراء اسم   م 
ا قطاقػػػادايطػػػاا ا و اا ق لارػػػا ااا الامطػػػاا–ا3/0/3/0ااقػػػـاقمطاقػػػاا  دمػػػلا قمومػػػ اقػػػا ا

ادػاـاعػل%ا02ا قلا قماوةةلا قطاقادامفا قماقةلا قطاقاا طرااا اةلااطالةؼاا قايا قماوةةل
 . قمات اا قطاقاامف%ا3اا قا ا اطاقاامف%ا00ام لاا0202

 0   وا  اقاطر ؽا قة ع 

ا يطػػاثماااار ػػؾاKFWامػػ اراقااػػاافا قا ػػداورػػؿارم طقػػااا.ـا022اقػػةالاا ػػا امحطػػاار ةػػا 
 ا  ااارياياحاةا ا  اااري

 0   وا  ااصؼ

ادفا قمطتاقاا قولا ا قطاقاا ق لارا ااا الا-ا قماوةةلا قوة ةلا قطاقااو تا
  قا    

8 

 5  قما  اا قولاد  قمصا ااق قؿا ق لارا ا قةا ا

 2  قاما ؿامصةا ا  اااريا ياحاةا-اا  اااريا يطاثمااار ؾا-اKFWا-محملااما ؿ

 . ي ا اعاحؽامقارؿاماقممطاثا  اضام ة -

  قا ا امحطادااااار  اداماة دامفا قمحملا قم افاقا اةلاوةؼااض  -

 ا قومااؾا قمر ااداضا راامفا  د ا  -

امػػةماداااػػاع ا(اطػػ اا02ا-ا02)اا قماقػةلا قطاقػػاارةػػا  ا يقاػا ـاااضػػمفااطػػل مدااقػة ـ -
 اا ض م ااربطااااراقةر اا قارط

 .  قمح الا قماق اا آلق اد

ادملا قاعاااق  ـ ط ا ااطفامقؼا522اCO2ا  رااثااو ت/ااط ا ا.اـ.ت.طامقؼا191ارػا قطاقااعيا اااع
  ققطاعامطااي

7 
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  الزٌت بجبل و.م 221 قدرة رٌاح محطة إنشاء مشروع 4. 2. 1. 3
 م اإلجراء اسم المطموبة المعمومات

ا قطاقػػػػػادايطػػػػػاا ا و اا ق لارػػػػػا ااا الامطػػػػػاا–ا3/0/3/0ااقػػػػػـاقمطاقػػػػػاا  دمػػػػػلا قمومػػػػػ اقػػػػػا ا
ادػػاـاعػػل%ا02ا قػػلا قماوػػةةلا قطاقػػادامػػفا قماقػػةلا قطاقػػاا طػػرااا ػػاةلااطػػالةؼاا قاػػيا قماوػػةةل

 . قمات اا قطاقاامف%ا3اا قا ا اطاقاامف%ا00ام لاا0202

اقاطر ؽا قة ع 
   وا  

0 

 0   وا  ااصؼ ا ق ارا  اا قح اماام اراقاااافا قا داورؿارم طقااا.ـا002اقةالاا ا امحطاار ةا 

ادفا قمطتاقاا قولا .ا قطاقاا ق لارا ااا الا-اا قماوةةلا قوة ةلا قطاقااو تا
  قا    

8 

 5  قما  اا قولاد  قمصا ااق قؿا ق لارا ا قةا ا

 2  قاما ؿامصةا . ق ارا  اا قح اماا-محملااما ؿ

 . ي ا اعاحؽامقارؿاقممطاثماا  اضام ة -

 . قا ا امحطادااااار  اداماة دامفاقمحمل ا قم افاقا اةلاوةؼااض  -

 .ا قومااؾا قمر ااداضا راامفا  د ا  -

امػػػةمادااػػػاع ااا(اطػػػ اا02-ا02)اا قماقػػػةلا قطاقػػػاارةػػػا  ا يقاػػػا ـاااضػػػمفااطػػػل مدااقػػػة ـ -
 .ا ض م ااربطااااراقةر اا قارط

ا قماق اا آلق اد
  قمح ال

. 

ادملا قاعاااق  ـ ط ا ااطفامقؼا522اCO2ا  رااثااو ت/ااط ا ا.اـ.ت.طامقؼا211ارػا قطاقااعياااع ا
  ققطاعامطااي

7 
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  و.م 111 قدرة الكهرباء لتولٌد شمسٌة محطة إنشاء 5. 2. 1. 3
 أمبو كوم بمدٌنة

 م اإلجراء اسم المطموبة المعمومات

ايطػػػاا ا و اا ق لارػػػا ااا الامطػػػاا–ا3/0/3/0ااقػػػـاقمطاقػػػاا  دمػػػلا قمومػػػ اقػػػا ا
ا قماوػةةلا قطاقػادامػفا قماقةلا قطاقاا طرااا اةلااطالةؼاا قاياةل قماوةا قطاقاد

 . قمات اا قطاقاامف%ا3اا قا ا اطاقاامف%ا00ام لاا0202اداـاعل%ا02ا قل

 0   وا  اقاطر ؽا قة ع 

 0   وا  ااصؼ ا.ـا022اقةالا اـاممرارا ق لارا اقااق ةا قحا ا اا قةمط اا قمحطاار ةا 

 8  قا    ادفا قمطتاقاا قولا .ا قطاقاا ق لارا ااا الا-اا قماوةةلال قوة ةا قطاقااو تا

 5  قما  اا قولاد ا  قمصا ااق قؿا ق لارا قةا ا

 2  قاما ؿامصةا .  قما لا قاام اار ؾا–ا  عا قلا قا م اار ؾاا-محملااما ؿ

 . ي ا اعاحؽامقارؿاقممطاثماا  اضام ة -

 . قا ا امحطادااااار  اداماة دافما قمحملا قم افاقا اةلاوةؼااض  -

 .ا قومااؾا قمر ااداضا راامفا  د ا  -

ااااع ا(اط اا02ا-ا02)اا قماقةلا قطاقاارةا  ا يقاا ـاااضمفااطل مدااقة ـ -
 .ا ض م ااربطااااراقةر اا قارطامةماد

 .  قمح الا قماق اا آلق اد

 7  ققطاعامطاايادملا قاعاااق  ـ  اباط ااام اعئاراااؿاطفا22222ار حاا قاقاةا طالمؾاعياااع ا

 3  قةدـاام  ض --------

 3  قاما ؿامصةا --------

 02  قماق اا قمح الاا آلق اد --------

 00  قااد ا --------
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 إجمالٌة بقدرة الكهروضوئٌة للخالٌا مشروع إنشاء 6. 2. 1. 3
 أمبو كوم بمدٌنة مٌجاوات 21 

 المطموبة المعمومات اإلجراء عنوان ـ
ايطاا ا و اا ق لارا ااا الامطاا–ا3/0/3/0ااقـاقمطاقاا  دملا قموم اقا ا قاطر ؽا  وا  ا قة ع  1

ا قلا قماوةةلا قطاقادامفا قماقةلا قطاقاا طرااا اةلااطالةؼاا قايا قماوةةلا قطاقاد
 . قمات اا قطاقاامف%ا3اا قا ا اطاقاامف%ا00ام لاا0202اداـاعل%ا02

ا ق لار ػااراقةػر اااارطلػااا،.ـا02اروماق ػاارقػةالا ق لااضػات ااقممم ػاامةػااعار ةا   وا   ااصؼ 2
 .ممراا اـارمة  اا قااما،

 ا قطاقاا ق لارا ااا الا-ا قماوةةلا قوة ةلا قطاقااو تا  قمطتاقاادفا قا    ا قولا 3
  قمصا ااق قؿا ق لارا ا قةا ا  قما  اا قولا 4
 --------  وا  ا    ا اا اق ؼ 5
 --------  ق م ااا قا اق ؼ 6
 .ط ا ابااطفامقؼا52اCO2ا  رااثااو ت/اط ا ابا.اـ.ت.طامقؼا07ارػا قطاقااعياااع ا  قاعاا م ا 7
   قةدـاام  ض 8
   قما لا قاام اار ؾا–ا  عا قلا قا م اار ؾاا-محملااما ؿ  قاما ؿامصةا 9

 . ي ا اعاحؽامقارؿاقممطاثماا  اضام ة   قماق اا قمح الاا آلق اد 10

  قا ا امحطادااااار  اداماة دامفا قمحملا قم افاقا اةلاوةؼااض . 

  ا قومااؾا قمر ااداضا راامفا  د ا. 

 ااااع ا(اط اا02ا-ا02)ا قماقةلا قطاقاارةا  ا يقاا ـاااضمفااطل مدااقة ـ
 .ا ض م ااربطااااراقةر اا قارطامةماد

 --------  قااد ا 11
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 21 إجمالٌة بقدرة الكهروضوئٌة للخالٌا مشروع إنشاء 7. 2. 1. 3
 الغردقة بمدٌنة مٌجاوات

 المطموبة المعمومات اإلجراء عنوان ـ

ايطاا ا و اا ق لارا ااا الامطاا–ا3/0/3/0ااقـاقمطاقاا  دملا قموم اقا ا قاطر ؽا  وا  ا قة ع  1
ا قلا قماوةةلا قطاقادامفا قماقةلا قطاقاا طرااا اةلااطالةؼاا قايا قماوةةلا قطاقاد

 . قمات اا قطاقاامف%ا3اا قا ا اطاقاامف%ا00ام لاا0202اداـاعل%ا02
ا ق لار ػااراقةػر اااارطلػااا،.ـا02اروماق ػاارقػةالا ق لااضػات ااقممم ػاامةػااعار ةا    وا  ااصؼ 2

 راقلاةقا.ا قااما
 .ا قطاقاا ق لارا ااا الا-اا قماوةةلا قوة ةلاا قطاقاو تا  قمطتاقاادفا قا    ا قولا 3
 ق لارا  قمصا ااق قؿا ا قةا ا  قما  اا قولا 4
 -------- ا    ا  وا  اا اق ؼ 5
 --------  ق م ااا قا اق ؼ 6
 ط ا ااطفامقؼا83اCO2ا  رااثااو ت/اط ا ابا.اـ.ت.طاامقؼا.0ارػا قطاقااعياااع ا  قاعاا م ا 7
 قةدـا قالااـا يطال ا اد لااراةااطر ؽا  وا   دا  ا وااقمااع ااعلا طالمؾاا م ا  قةدـاام  ض 8

  قطاقاا ق لارات ا
   قما لا قاام اار ؾا–ا  عا قلا قا م اار ؾاا-محملااما ؿ  قاما ؿامصةا 9

 . ي ا اعاحؽامقارؿاقممطاثماا  اضام ة   قماق اا قمح الاا آلق اد 10

  قا ا امحطادااااار  اداماة دامفا قمحملام اف قاقا اةلاوةؼااض  

  ا قومااؾا قمر ااداضا راامفا  د ا 

 ااااع ا(اط اا02ا-ا02)ا قماقةلا قطاقاارةا  ا يقاا ـاااضمفااطل مدااقة ـ
 ا ض م ااربطااااراقةر اا قارطامةماد

 --------  قااد ا 11
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 م.و 2251قدرة  بة( دوره مرك3, 2،1شمال الجٌزة ) حطةم 8. 2. 1. 3

 المطموبة المعمومات اإلجراء عنوان م

(ا2،1 قو ػػالا)اؿةػػماامحطػػا 1
اةااهاما رػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػااقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةالا

 ـ.اا2250

ا0207-0200)ا قااق ةامطااااضمف ا0،8,0)ا ق ا ماداااق ةامحطا( اما رااةاال(
اداةـا طامةـاح ثااقاةا طامة ـارةافام لاا ق لارات اا قطاقااثمثاااقةاا قال

اااحط فا ق لارا اااق ةاعلا قمطامةـا قاقاةاااع اارقلا ؤةيامماااا ا قلا قاحة د
 . قر ت اا   رااثاداااقم ؿا ق لارات اا قطاقااااق ةا قاصاة اد

 ما رااةاال(ا0،8,0)ا قو الاةماؿاااق ةامحطاار ةا    وا  ااصؼ 2

 لارا  ق اقااق ةا ققرملا قاوااةا اارةا ؼااحد  قمطتاقاادفا قا    ا قولا 3

  قمصا ااق قؿا ق لارا ا قةا ا  قما  اا قولا 4

  ا    ا  وا  اا اق ؼ 5

او  اامم افا0332ام لاامصاياو  اامم افا338.اقممةااعا يطاثماا اا قا م ااارمغ  ق م ااا قا اق ؼ 6
  و رلاام افامما  لاةاياامم افا3.8+محملام افامصاي

   قاعاا م ا 7

   قةدـاام  ض 8

 قما م اا  ارؾاص ةاؽا–ا  ااريا يطاثمااار ؾا–ا قةاقيا قر ؾ  قاما ؿامصةا 9

   قماق اا قمح الاا آلق اد 10

 --------  قااد ا 11

امطااياااق  ـ 12 ادمل  قاعا
  ققطاع

 ط ا اباااقاةام اعل اطفامقؼا023850احا قلاااعا
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 م.و 751بنها دوره مركبة قدرة  محطة 9. 2. 1. 3

 المطموبة المعمومات اإلجراء عنوان م

ر لااةااهاما رااقةالاامحطا 1
 ـ.اا750

اثمثاااقةاا قالاما رااةاالار لااااق ةامحطا(ا0207-0200)ا قااق ةامطااااضمف
امماا قلاا اا قاحة داداةـا طامةـاح ثااقاةا طامة ـارةافام لاا ق لارات اا قطاقا
ا قطاقااااق ةا قاصاة اداااحط فا لارا  قاااق ةاعلا قمطامةـا قاقاةاااع اارقلا ؤةي

 . قر ت اا   رااثاداااقم ؿا ق لارات ا
 ما رااةاالار لااااق ةامحطاار ةا    وا  ااصؼ 2
  ق لارا اقااق ةا قةقااااططاةا اارةا ؼااحد  قمطتاقاادفا قا    ا قولا 3
  قمصا ااق قؿا ق لارا ا قةا ا  قما  اا قولا 4
    وا  ا    ااا اق ؼ 5

ا..50ا قمةااعادمم ادامف%ا2.ادملا قاااقةاراةاقممةااعا يطاثماا اا قا م ااارمغ  ق م ااا قا اق ؼ 6
اةاياامم افا.28+محملام افامصاياو  اامم افا.022ام لاامصاياو  اامم اف
 مو ريام افامما  ل

   قاعاا م ا 7
   قةدـاام  ض 8
اقما م ػػػػػاا ق ػػػػػا ايا قصػػػػػ ةاؽا–اا يوامػػػػػاديا يقاصػػػػػاةيا مػػػػػا قإلا قاارػػػػػيا قصػػػػػ ةاؽ  قاما ؿامصةا 9

ا قر ػػؾا–اقما م ػػاا  ارػػؾاصػػ ةاؽا–اقما م ػػاا قطػػااةيا قصػػ ةاؽا–ا قاار ػػاا يقاصػػاة ا
 قما م ااظريامرااص ةاؽا–اقما م اا  طممي

   قماق اا قمح الاا آلق اد 10
 --------  قااد ا 11
امطااياااق  ـ 12 ادمل  قاعا

  ققطاع
 ط ا اباااقاةام اعل اطفامقؼا8.555احا قلااااع

ا
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 م.و 2251دوره مركبة قدرة  دٌروط محطة 11. 2. 1. 

 المطموبة المعمومات اإلجراء عنوان م

اما راااة ااطامحطا 1 ةااه
 ـ.اا2250قةالا

اثمثاااقةاا قالاما رااةاالاة ااطاااق ةامحطا(ا0207-0200)ا قااق ةامطااااضمف
امماا قلاا اا قاحة داداةـا طامةـاح ثااقاةا طامة ـارةافا لاما ق لارات اا قطاقا
ا قطاقااااق ةا قاصاة اداااحط فا ق لارا اااق ةاعلا قمطامةـا قاقاةاااع اارقلا ؤةي

 . قر ت اا   رااثاداااقم ؿا ق لارات ا
 ما رااةاالة ااطاااق ةامحطاار ةا    وا  ااصؼ 2
  ق لارا اقااق ةا قةقااااططاةا اارةا ؼااحد  قمطتاقاادفا قا    ا قولا 3
  قمصا ااق قؿا ق لارا ا قةا ا  قما  اا قولا 4
  ا    ا  وا  اا اق ؼ 5

   ق م ااا قا اق ؼ 6
   قاعاا م ا 7
   قةدـاام  ض 8
اقما م ػػػػػاا ق ػػػػػا ايا قصػػػػػ ةاؽا–اا يوامػػػػػاديا يقاصػػػػػاةياقإل مػػػػػا ا قاارػػػػػيا قصػػػػػ ةاؽ  قاما ؿامصةا 9

ا قر ػػؾا–اقما م ػػاا  ارػػؾاصػػ ةاؽا–اقما م ػػاا قطػػااةيا قصػػ ةاؽا–ا قاار ػػااا يقاصػػاة 
 قما م ااظريامرااص ةاؽا–اقما م اا  طممي

   قماق اا قمح الاا آلق اد 10
 --------  قااد ا 11
امطااياااق  ـ 12 ادمل  قاعا

  ققطاع
 ط ا اباااقاةام اعل اطفامقؼا023850احا قلاااعا

ا
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   (2) واسوان محطة تولٌد السد العالً تطوٌر وتحدٌثمشروع 11. 2. 1. 3

  المطموبة المعمومات  اإلجراء اسم

ا ق اتةلامفا قح اماا يقما ي    وا  اقاطر ؽا قة ع   اقاضامةدـا
اقماار  اد    وا  ااصؼ اااحة ثام ظمادا قطادا ا يطاااطا ا اا ظاـ اقمماقة دا قات ط اثام ظمادا قولة ااال

ا قق ا قاا قطادام ظمادا ااماار  اداا ظـ ار ظاـ ا لارا ااقا ادا قاااDCSا قاح ـ اااق ة رمحطا
 امفاممؿ:ا(2مطا فا)

 راقمحطا فاااحط فامة  ا قماة داااع ا  ا لااةل ؿا قمحطا ف.ا قااممااحة ثا   ظماا 
 .ا اةلا  ااحااقممحطا فاراقم ؿاعاا دا قااقؼا صم ا  دطاؿ 
 اقممحطا فار ا يداماة ا ا قايا اا ااااع ااقط اا اةل ا ققة ما امفا  ولال ارةيب احة ثا  ولال

  قل اااقلا.
 .ا اةلا قاماا يعاا ضياقممحطا ف 

ااقةااـاا    ا قؾارااما ا يوا   دا قااق ا:
 .ةا طااوةاياع  ااا قاصاة ااقممةااع 
 .ردة ةاما ص اداع  ااا يةاا طاداقطا ام اقصااداقم ااقا    ا قمةااع 
 م امعضؿاصاحتادطا اقما    . قاااقةا 
 . قا    اراقماق  

ادػػػػفا قمطػػػػتاقاا قولػػػػا
 ةا اا قمحطادا قمات اا  اا ا ق لارا .    قا    

 اا الا ق لارا اا قطاقا.ا– قةا اا ققارضااق لارا امصاا    قما  اا قولاد

     وا  اا    اا اق ؼ
 .مم افاو  اامصايا32مم افا اااا+اا 20   ق م اا قا اق ؼ

   قاعاا م ا
 ادةـا اعاا داااقؼا قاحة دا ا وا اااقم ؿ ا قاةل ؿ ا  ا ل امفاممؿااع  اقةا داااق ة  طاااةل

ـ.ااا175م ااع اطاااقةا داااق ةااحة دا قطةا قااقيامفاااا عااقط اغ اااقمماة دا ققة ما
 ـ.اا300ربوماقياقةالاا12ـ.ااق ؿااحةلامفا قػاا200 قيا

ا ق اتةل( قم افا ي   قاما ؿامصةا او ريا:ا قح اماا يقما  اا)قاضامةدـا
  قم افا قمحميا:ا قما اةا ق  ا ااقمةا ا

ا قماق ػػػػػػػػػػػػػػػػػػاا آلق ػػػػػػػػػػػػػػػػػػاد
    قمح ال

    قااد ا
ادمػػػػػػػػػػلا قػػػػػػػػػػاعاااق ػػػػػػػػػػ ـ
 ط ا اباااقاةام اعل اطفامقؼا07255احا قلاااعا   ققطاعامطااي

ا



C:\Users\Eng.Ashraf\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\ZR4MIDSF\Ø®Ø·Ø© Ø§Ù„ÙƒÙ‡Ø±Ø¨Ø§Ø¡ Ù„ÙƒÙ•Ø§Ø¡Ø© Ø§Ù„Ø·Ø§ 
Ù‚Ø©(2012-2015).doc 

 

لحرارٌعععة رفعععع الكفعععاءة والتحسعععٌن البٌئعععى بمحطعععات التولٌعععد ا 12. 2. 1. 3
 دمنهور –الولٌدٌة  –بمحطات تولٌد عتاقة 

  المطموبة المعمومات  اإلجراء اسم

ا ق اتةلامفا قح اما    وا  اقاطر ؽا قة ع   ا يقما ياقاضامةدـا
 مفاممؿ:اةم لااا– قاق ة ااا–اع ا ق  ا لاا قاحط فا قر تلارمحطاداااق ةادااقاا    وا  ااصؼ

 اقمحطادا قم  االاقاحط فامة  ا قماة داااع ا ق  ا ل.احة ثا   ظماا قاامماار 
 ااقماحة داراقم ؿاعاا دا قااقؼا صم ا  دطاؿ. ا اةلا  ااح 
 ا قايا اا ااااع ااقط ا ا ققة ما امفا  ولال ارةيب اقممحطاداراحة ثا  ولال ا يداماة ا ا اةل

  قل اااقلااعلا قطاؽا قااقمياققةـا قماة داا  ولال.
 ااثاداغاا دام اط ةا ق اااو فاا ق اراف.ام  ضا  ر 
 قااق ة.ااحة د  م اضا ققةالا ق ام اا قماقةلاقاقاةـا  

ااقةااـاا    ا قؾارااما ا يوا   دا قااق ا:
 .ةا طااوةاياع  ااا قاصاة ااقممةااع 
 .ردة ةاما ص اداع  ااا يةاا طاداقطا ام اقصااداقم ااقا    ا قمةااع 
 دطا اقما    . قاااقةام امعضؿاصاحتا 
 . قا    اراقماق  

ادػػػػفا قمطػػػػتاقاا قولػػػػا
  قاواا ققرمياقإل اا ا–غاتا قةقاااا–ةا اار اا ا ق لارا ا:اةا اا قةقااا    قا    

 اا الا ق لارا اا قطاقا.ا– قةا اا ققارضااق لارا امصاا    قما  اا قولاد

     وا  اا    اا اق ؼ
 مم افاو  اامصاي.ا003 اااا+اامم افا32رحا قياااعا قمةا م اااقةاا    ق م اا قا اق ؼ

ا    قاعاا م ا اقةا داااق ةااقةاارػ ـ.اااااةؿاا م اا طاثماا ااقاحةلاااق ةاوة ةلار   ا ققةالاا022 طاااةل
 مم افاةاياامما  ي.ا022رمرمغا

   قاما ؿامصةا
 اا افامصاةاا قاما ؿامفا 

o ا ق اتةل( قم افا  و ريا:ا قح اماا  قما  اا)قاا اضامةدـا
o قم افا قمحملا:ا قما ا ادا قااما  

ا قماق ػػػػػػػػػػػػػػػػػػاا آلق ػػػػػػػػػػػػػػػػػػاد
    قمح ال

    قااد ا
ادمػػػػػػػػػػلا قػػػػػػػػػػاعاااق ػػػػػػػػػػ ـ
 ط ا اباااقاةام اعل اطفامقؼا.0.05احا قلاااعا   ققطاعامطااي
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  الطاقة الكهربائٌة شركات توزٌعمسؤولٌات  1. 2. 3

 قبل شركات التوزٌع المتخذة منجدول إجراءات كفاءة الطاقة  1. 2. 3

 التقدم النوعا اإلجراء م
 دمؿاقاحادامطااةاة اارا وا   دا قمامااقاا  تا قاة ةدامااا اةلاقةاالا. -اااا ةا قماماماداا قر ا اداا11

 دمؿاقاحادامطااةاة ااراقاعاا ق ااجامفارطارة ؿا قممرادا قماعالا. -
 ا ا ؿاةااا قوما ادا  وم ااعلامواؿاااة ةا قطاقا. -
 قااا ؼاررطاقاا  ا لا قطاقااامطامة ـا  ولالا ق لارات ااداق اا ق  ا ل.  -
ا  قااا ؼاراقطما ادا قةمط ااا    اامطامة ملااا قاعاا ق ااجام لا. -

 ق اطداا قةا طادا قماصاارااة ة قطاقااااحط فاماامؿا ققةالامدمؿا ق -ااقة ـا قمةماداا22
  قص اد ااا قاواا ااا  ة ا ا.ااطر ؽارا مجاااة ةارطامة ـا قطاقااراقم ةبد -
  قا اا دا قم ة   ااقمم ةبدااحماؿا قمةا ؿ. -
 .لاامااراااص ا اا قماحادا قما رااا  تام ث ادااحط فاماامؿا ققةاا -
 اا  تا قطما ادا قةمط ا. -
دمػػػؿامحاضػػػػااما ػػػػاؽامػػػ ا قم ةػػػػبدا قصػػػػ اد ااقام ػػػ ضا  حمػػػػاؿااقػػػػدا قػػػػ االا -

  ف.امطامة ـا قماقة دا ق لارات اارفامم
 ةػػػااثقاعػػػاامطػػػامة ـا قممرػػػادا قمػػػاعالاقمطاقػػػااا  ولػػػالا ق لارات ػػػاا قم اق ػػػااداق ػػػاا -

ا ق  ال.
 قمةاا ااعلااما ؿاراضااا33

ا  وا   د
ر  ا قممرادا قمةمواا قماعالاقمطاقاادفاطا ؽام اع ا قر  ارػاق ااعا قاواا ػااراق قػةا -

اةلا.ا18قمةلا %امفاثم لاااضماف50ا قاقط طاارةدـا
طامة ـا قطػما اداردة ةا ةا داا ا راداماةاة ااقمااد اارااة ةامطامة ـا قطاقاار -ادا قااد اااا اةلا قادلحمماا44

  قةمط اااااا الاادملا قمةبدا قص اد ااا قاواا ااا قاحة دا قط   ا.
  قمةاا ااعلا ق ةا داا قمؤاما داق ةاا قادلارااة ةامطامة ـا قطاقا. -
ة ـا قطاقػػػػػااراقم ػػػػػااؿادمػػػػػلاظلػػػػػااعػػػػػاااالاطرادػػػػػااراػػػػػضاماةػػػػػاة داااةػػػػػ ةامطػػػػػام -

ا ق لارا .
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 اجراءات قطاع الكهرباء 3. 3

 .قطاع الكهرباء فً جدول إجراءات كفاءة الطاقة 1. 3. 3

 اإلجراءات
المتوقع توفيرها خالل  الطاقة

2112-2115 
م ضا ق قةاراقةر اا ق لارات ااقثمثام اطؽاعقطا)م ضا ق قةاراقةر اا ق لارات ا

 واايا قةا طاا( طاؽاثمثاةا اداااا  علا

ةا طاا قوةايايطامة ـا قاة ة دا ق   ااعيا)اعلا قم ااؿا ق   ػاااػة ة د قا طامة ـ
 واايا قةا طاا( ققطاعا قم اقي
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 خفض الفقد بالشبكة الكهربائٌة  1. 2. 3. 3

امفا قو  لادامم  فا اعاامماااا   قاااا ق قؿاقةر ادا ق  ياا قاواايا ق قةا طرااام  ض لةؼا قمةااعا قيا -
ا قاصاؿارلةؼاممااوا تامفا قماحةلا قةر ااقةالااحط فاااوا ت ,اا اضمفا قمةااعا قق اط اا ق طتارقلا
 ما مي:

 بالنسبة لتخفيض الفقد الفني: -1
 حة ثػااراطامة ـا قاطاتؿا قمدماؿا قص ا اادملا قمطاطا قلا ت ااقمولةا قمااططاا قم م ضاا قمحايدااا ث ؼ

 قم ةؼادفا يدطاؿاا صمحلا.
 مطػػا ؿا قمطػػاطا قلا ت ػػااقمولػػةا قمااطػػطارا ةػػا اقاحػػاداااا ػػ اعػػلاما  ػػاا  حمػػاؿاا ػػ  ااقطػػ ـاحمقػػاداااقم ػػؿ

  ق ارمدا  دا  حماؿا قماا اا.
 مفا قمطاطا قمالاق ااقمولة فا قمااططاا قم م ض.ا قةر ااا اداااوة ةام ارحمؿ 
  امفامااقوادااقم م ضقولةا قمااططااا ةر اا ال  حماؿادماق ا وا  اماا مـا  قألحماؿ.اا اا فا  
 اقاد اة ااقاقم ؿا قطدة ة داااا  داةاوااةقااداق اادة ة دارق ااا  اااا  ت. 
 اا قػػؾارػػ فادػػة ة دامحطػػادا قمحػػايداادػػة ة داملػػ  ادا قمػػاا اادقمطاقػػاا قػػا اةلامػػفا قمحطػػاا اػػا فادمػػؿ

 .  حا ؼقاااواةا قمااقواا قمامااعلاحاا وا  
 اق قػؿا قمصػا ااا قةػا ااا ق لارػا اااا ػ اةػا ادااامصػااق لارا ا ققارضاا قةا ااـاا    ا قمةااعامفاممؿا

 . ق لارا 
 اق  اق ؿاروا  ادملاحةهاةا    ا  وا   داا م اا قاعاا اوماقلاقاحطفا ق قاا اق ؼحطاتاا اـ. 
ا
 بالنسبة لتخفيض الفقد التجاري: -1
 ا ققػا  لامػفاق ػام فارلػاا قمطػما اقم طػتا ةاؼا ؿاقا  لاماةؿاقاقم ؿا ق ةاع فامفا قمطماراادة ة  ااا  فااـ

 .قماة ة دا قةلا ا
 قا اااطاقادااا ق ةاع فاممطا اقاصةا قاة ة دادملا قاواايا ق  لاقما ا شاعاؽاردة ةااـ . 
 ا ق لارػػػا اةػػػاطااقااو ػػػااقما ػػػاااقاد قطػػػاااحػػػايدادػػػفاقإلرػػػمغاراقةػػػر اداا ق لارات ػػػاا ق   ػػػ فادمػػػلا قاةػػػة ةااػػػـ

 .رةب لاا ققا ا  اا  وا   داا اما اقضرطلا
 قا اااطاقاداحايدادفا  رمغامقارؿاراقةا اا قاامم فااح  ا . 
 ا قمطػػوماا قطاقػػاارومػػاقلارػػ فا ق ػػاؽا اضػةا قػػ ياااراػػةادػػفا ققػػا  لا ظػاـاراما ػػاااحاق ػػاباا قةػػا اداراػػضااقػاـ

ا  دادمػلا قمةػاا  فاراػة ة دا قمطػوماااا قمطػالم اا قطاقػاارومػاقلااارػاقمحاؿا قما ػتا قات طػلا قاػة ةادمل
 .اوةارفا ق قةاةا طاارلةؼا قمحاؿ

 قااماا   االامحاضاارا ططاا قاقة اامفارةيباا قحق قلا يطالمؾاقاصةا قااماا   االادة ة دااا  ت . 
 ا.ةلا اباا يطالمؾاقا  لااا قوةةا قمةاا  فاحطاراداعاةاطادا
 اق قػؿا قمصػا ااا قةػا ااا ق لارػا اااا ػ اةػا ادااامصػااق لارا ا ققارضاا قةا ااـاا    ا قمةااعامفاممؿا

 . ق لارا 
 ا.اق  اق ؿاروا  ادملاحةهاةا    ا  وا   داا م اا قاعاا اوماقلاقاحطفا ق قاا اق ؼحطاتاا اـ
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 فقط فا نطاق ثالث شركات توزيعخفض الفقد بالشبكة الكهربائية لثالث مناطق  عنوان اإلجراء م
راػػػػاضاةا طػػػاادػػػػفااحطػػػػ فا  ػػػػا لاا(JICA)ااقػػػةمدا قا اقػػػػاا ق ارا  ػػػػااقمااػػػاافا قػػػػةاقلا قة ع اقاطر ؽا يوا  ا1

 قطاقاادفاطا ؽام ضا ق قػةاراقةػر اا ق لارات ػااقػثمثام ػاطؽاعقػطاعػلا طػاؽاثػمثا
ضاممػػاؿامػػفاو تػػااةػػماؿا قػػةقاا(ارقػػااا– يطػػ  ةا ااا–ةػػا اداااا ػػ ا)ةػػماؿا ققػػاوالا
ا(ااODA قمطادةلا   مات اا ق ارا  اا)

 رحمؿامحايدا قااا  اقمةا ادا قثمثا)قةا داما ادا(. ااصؼا يوا  ا2
 ؾ.ؼ.ماقاقم ؿامطا ؿا قطااا لادا100 طامة ـامحايدا. 
 ثلا  اوا طامة ـام ظماداولةاثم. 
 اا  تام ث اد. 
 اطا اا ظاـا قاح ـاا قاقا ا. 
 ة دا قما رااراة ة دا ظاـا طارة ؿا قاة AMR.ا

ا(JICA)اةا ادا قااا  ا قثمثارا ةاا ؾام ا قا اقاا ق ارا  ااقماااافا قةاقلا قولاا قمطتاقاادفا قا    ا3
اوم  امةاا لاقطاعا ق لارا ا قولاا قما  اا4
ا(JICA)اقاضامماؿامفا قا اقاا ق ارا  ااقماااافا قةاقلامصةاا قاما ؿا5
امم افاةاياا)م افامحملا+ام افامو رل(ا023,853ا    ا يوا  ا اق ؼااا6
مم افاةايااا058,8ةا ادا قااا  ا قثمثا(ا+اا(مم افاةاياام افامحملا02,253ا قا اق ؼا ق م ااا7

ا(.ODA)ام افامو رل
ا م اا قاعا)ط ا اب(ا8

اواايا قةا طا

اام  ضا قةدـا9
ا يق ادا قماق اا قمح الاا10

اااد ا قا11
اق  ـا قاعاادميامطااياا12

ا ققطاع

  
ا
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 فى المنازل الذكٌـة عـداداتال استخدام 2. 2. 3. 3
 اـامماطرااةا ادا قااا  اقا    امةااعااوا رياقاا  تادة ة دا ق ااا  اار ظاـا ققا  لاا00/0/0223رااا  ا

ا.مةااؾاعيا قم اطؽا قاياااا  اع لؿا طراا ق قةا0222دفاراةاعياحةاةا
 ا مةااعاقاا  رلاادة ةا0822ارةا   قااراااقاا لا ق لارا اا قطاقااا ق لارا اااا  اةا ادا ؿاةا اامفاقامد

ا ؿا طاؽاعلامةااؾا0822احا قلارمااططاراةادفا ققا  لار ظاـااامؿا قالا  ق ااا  ااقماة ة دااوا رل
 :ا قااقلا ياصاؿا ظاـاراطامة ـاةا ا

o ا قم م ضا قولةاةر ااراطامة ـ:ا ق ادلااد قر ا اموم ارقلا قاة ةامفDPLCا 

o قمحماؿاةر ااراطامة ـ:اا قات طلا قما اارقلا ق ادلا قر ا اداموم امف GPRS اا 
 اـا ي الا امفااا  تا قاة ة داااةل ؿا ق ظاـااامقيا ققا   دامفا قاة ةدا قيا ق مر اااا قما اياا ي الا ا

 مفاا    ا قمةااع.ا
 : إلييهدف المشروع 

 ق لارا اااا  ارةر ادا ق لارات اا قطاقااعلا ق قةا طراام ض . 

  قم ةاع فا قاوم اا ققا   داراضارطرتا يطالمؾاا اةلامفا قمةاا  فاة اايادملا ققضا. 

  قمقاملا قاة ة دا طرااااع اا قمؤوؿا قملمؽادملا ققضا . 

 قاة ة داعلاا قامدتا قطاقاداحايدا  اةاؼ . 
 مم افاو  اا5.6احا قلمةااعا قاا    اا اق ؼ. 
 اعلا ق صؼاحا قلارقلا ق لارا اااا  ارةا ادا ق لارات اا قطاقااعلا قط ا اا ق قةا طراام ضا قمااق امف

 .رلاا قاا  تااـا قالا قم اطؽ
 قاصؿا قيااعلا م اا قطاقاا ق لارات ااعلا  ما فا قالااـا قاا  تارلاا ا وااقم ضا طراا ق قةااعااـااحق ؽا

  اا قؿ.ا7%
 .دااضادةةا ر اامفا قمةاا  فادميااا  تا قاة ةدا يق ااا  اارةيامفا قاة ة دا قم  ا    ا  
 اراضا ااعقة ا امؿ ارة ؿ ا قاة ة د اقا   د ااصاؿ ادةـ امثؿ ا ق ظاـ ااوا ت ا ث ا  اراضا قمة مد ظلاا

 ر ا ادا قمةاا  فااوااياااـاحؿاامؾا قمة مد.
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
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 دراسة الجدوي الستخدام العدادات الذكية في القطاع المنزلي راءاإلج عنوان ـ
 . ق لارا اااا  ارةر ادا ق لارات اا قطاقااعلا ق قةا طراام ض  اإلجراءلتطبيق  الدافع 1

  ا ققػا   داراػضارطػرتا يطػالمؾاا ػاةلامػفا قمةػاا  فاةػ اايادملا ققضا
 .قم ةاع فا قاوم ا

 ا اقػػػػاا قااػػػػاافاا قاوػػػػاالاامػػػػ ق ػػػػاام حػػػػاااػػػػـاااق ػػػػ ا ا اا02/2/0202راػػػػاا  ا
 قػػؼاةاياا ما  ػػياقاما ػػؿامةػػااعاةا طػػااا.50رمرمػػغااUSTDA يما   ػػاا

اا قامدتا قطاقاداحايدا  اةاؼاوةايا طامة ـا قاة ةدا ق   ااعيامصا
 . قاة ة داعل

ةةا قا اقاا  ما   ااقماواالارطمتا قاػااضاقا   ػ ا قمةػااعاااقػةمدادػاقامد  اإلجراء وفف 2
ةػػا ادا طاةػػاا ااااػػـا ما ػػاااةػػا اا  مػػاا يطاةػػاا اا  ما   ػػااقا   ػػ اا(02)

  قةا طا.

 امػػػفا قمااقػػػ اا0200اػػػـا قرػػػة اعػػػياا   ػػػ ا قةا طػػػاا دارػػػاا امػػػفا ا تػػػؿاة طػػػمراا
 .0200 يالا ام لااعياطرامرا

 اػػـادقػػةادػػةلا وامادػػادارػػ فاممثمػػلاةػػا ادا قااا ػػ اا يطاةػػااياقاحة ػػةا قر ا ػػادا
دة ةا ما  اقلاايطا  اتلاارمااعاا قةا اد. قمطماراا  مفاةا ادا قااا  اا  

 قػػػاـا يطاةػػػاايارا ػػػاا دام ة   ػػػااقمقػػػاااةػػػا الاو ػػػاتا ققػػػاوالاا  طػػػ  ةا اا
قااا  ا ق لارا اقماااؼادملا ظاـا قاح ـاعػلا قةػر ااامطػا داومػ اقػا   دا

 ق   ااا قاة ة داا قاحص ؿااما اا قة اايااما اا قص ا ااام ظماا قاة ة د
ا قاػػػػػة ة دامطػػػػػرقاا قػػػػػةع ا قماوػػػػػاةلاراقةػػػػػا ا فااا ػػػػػاالاولػػػػػاااا ظػػػػػ ـاماعػػػػػؽا

  ق لارا ااحما اا قمطالمؾ.

 اػػـادقػػةاققػػا  داقممثمػػلا  طاةػػاايامػػ اممثمػػ فامػػفاةػػا ادا قمحمػػاؿا قثمثػػاا
 اصػايد(اقم اقةػاامػةيا م ا  ػاداا-مار  ػؿاا– قااممػااعػلامصػاا)عاة عػافا

م فا قمامامػػػػاداا  طػػػػماتا قاااقػػػػةيا قػػػػ يا طػػػػامة ـاةػػػػر االـاقممةػػػػااعاااػػػػب
 ا ضماا قةا اداا  قاا مادا قمااارااطرقاباييامفا طمارلا قاااقة.

 ةماؿا قااة مدا قماماادم اامػ ا اـام اقةاا ق ما  ا قماقلاقا    ا قمةااعاا  
  قةا اا ققارضااق لارا امصاااةا ادا قااا  ا.

 ا واػػػػاا قما صػػػػ ادا ق   ػػػػااقػػػػةمداةػػػػا اا  مػػػػاامقاػػػػا اقمااػػػػاافاعػػػػلاموػػػػاؿام
ارػػا امصػػااقما  رػػااة ةواامػػفاقرػػؿا قةػػا اا ققارضػػااق لقماػػة ة دا قاػػلااػػـاردػػ

 قاطػػػػػػااا قا  اقػػػػػػاولاعػػػػػػلاوػػػػػػ  ا قموػػػػػػاؿاااضػػػػػػمفا قمقاػػػػػػا اما واػػػػػػااااق ػػػػػػ ـا
 قما صػػ ادا ققاتمػػااحاق ػػابااقػػةـامقاػػا اقاق ػػ ـا م ا  ػػادا قمصػػ ا  فا قمحم ػػ فا

 قضمافاواةلا قاة ةا قمقةماام لا.اا

 ةا اا  ماا يطاةاا اا يما   ا عن التنفيذ ةالمسئول الجهة 3
  قةا اا ققارضااق لارا امصا المعنية الجهة 4
  قؼاةاياا ما  يا202احا قل تنفيذ اإلجراء تكاليف 5
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 دراسة الجدوي الستخدام العدادات الذكية في القطاع المنزلي راءاإلج عنوان ـ
 قؼاةاياا ما  يما202احا قل الكمية  التكاليف 6
اااا ػػػ ارةػػػا ادا ق لارات ػػػااقػػػا قطااعػػػلا قطػػػ ا اا ق قػػػةا طػػػراام ػػػضا قمااقػػػ امػػػف الوفر كمفة 7

 .رلاا قاا  تااـا قالا قم اطؽاعلا ق صؼاحا قلارقلا ق لارا 
  الدعم تخفيض 8
 USTDAم حاار فاا اقاا قاااافاا قاواالا يما   اا التمويل مفدر 9
 قا    او  ا قرا امج.اا اوةايق اااح  ا اي المالية المحفزة  اآلليات 10
  التوعية 11
عػػػلا م ػػاا قطاقػػاا ق لارات ػػػااعػػلا  مػػا فا قاػػػلااػػـا قاا  ػػتارلػػػااااعػػااػػـااحق ػػؽا الوفر عمي مستوي القطاع متقيي 12

  ا وااقم ضا طراا ق قةا قمةااارق لاامدمه
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 اإلجراءاث المش ركت بيه القط ع ث  -4

 

 جدول اإلجراءات المشتركة 1. 4

 المعلومات التفصٌلٌة المتعلقة باإلجراء. 2. 4

 اإلجراءات الداعمة والتى من الصعب تقدٌر الوفورات فٌها. 3 .4
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 اإلجراءاث المش ركت بيه القط ع ث  -4

  .جدول اإلجراءات المشتركة 1. 4

 اإلجراءات

المتوقع توفيرها خالل  الطاقة
2112-2115 

 ----اما وااا قطاقا   وا  ا  اؿ
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 متعلقة باإلجراء.المعلومات التفصٌلٌة ال 2. 4

  الطاقة مراجعات 1. 2. 4

  المطموبة المعمومات  اإلجراء اسم

  (دامااما عؽاػاااواا اارة ا اامرا لااػاص ادل)ا قممام اا يطالمؾاقطادادا ا ققطاع

اقاطر ػػػػػػػػػػػػؽا قػػػػػػػػػػػػة ع 
    وا  

امطػػ ط قااماحمػػااعػػلا قطاقػػااما واػػادامػػمؿامػػفا قطاقػػااااةػػ ةارػػا مجاامطػػ طاةدػػـاماان المسااتهدف
اقماقػػاؼا قاطر ػػؽاراػػةا قطاقػػااما واػػاداا   ػػ اا ػػ قؾاقاحق قػػاا قمامػػااا  وػػا   دا قػػاعااعػػاصاقاحة ػػة
 .راقممططاامقاا الاا قمحققاا قاعاا دادمل

 . قممام اا ققطاداداعلا قطاقاا  ا لاروا   داا    اةدـ     وا  ااصؼ
   ادملاط ا داثمثا ؿ)اةاا ااصاالراا قؾاا قمرا لا قص ادادامفاقا  اا قطاقااما وااداروا

 ا. قطاقاا  ا لاعلا قاحطفامةيااق ا اقماطر ؽا ققارماا قطاقااااة ةاروا   داقاحة ة(ا قمثاؿاطر ؿ
 ا قمؤةا دااطر ؽامثؿا قطاقاار  ا لا قماصاا  قا م ااا قاةا اادا ققا   فارصة ااعلا قمطادةل

 .ا قطاقاايطالمؾا قق اط ا

ا قمطػػػػػػػػػتاقاا قولػػػػػػػػػا
   قا    ادف

ما  ػااا–ةا ادامةمادا قطاقااا– قةا اا ققارضااق لارا امصاااةا اداااا  ا ق لارا ا قااراااقلاا
  قاةا ت.

   قما  اا قولاد

 .ااا الا ق لارا اا قطاقا
 ااا الا قص ادااا قاواالا قمااو ا
  ا قاار اقلاا قما عؽا قاامااد قاا ا
 قاا ا داا قولادا قاار اقلاا قمرا لا  

  ااد ا ق
 ا.ا    وااط اـا قالاا  وا   دااموة عاااموم اااراقرا امجاقمااا ؼاا ةا دادمؿاااشادقة 
 صة اا قطاقاامواؿاعلاقممماص فااةا تاردة ة  .اطاقاا ما والاماامةلاةاق ااةلاة داا  
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 اإلجراءات الداعمة والتى من الصعب تقدٌر الوفورات فٌها. 3. 4

 .اعمة والتى من الصعب تقدٌر الوفورات فٌهااإلجراءات الدجدول  1. 3. 4

 النوعا التقدم اإلجراء م
ا قااد ا) قطاقاا  ا لااحط فامةااعاممؿامفا قااد اارا مجا 1

ا قموام ا ام ظماد اممؿ امف ا قطاقا ا طالمؾ اااة ة ربوم ا
ا( قمة ل

 ممطط

ا قاطم فا 2 امواؿ اعي ا ق   ا ا ق ا ةا اقةا د اقاةا تاار ا  مطا
  اه قةمطلاقمم 

ااا3 اعي ا ق   ا ا ق ا ةا اقةا د اار ا  اقاةا ت ا  ا لامواؿمطا
 ا قطاقا

ا قماعالا 4 ا يولال ا طامة ـ اقاب  ة ا قماما ا قاةا ااد ما واا
 ممطط قمطاقااعيا قمرا يا قح ام ا

اا ق  ا لاداق اا   االاملمادايماراا داما ايامامؿار ةا  5
اا قامم اا قرحاثاا6
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 الطاقة كفاءة تحسٌن مشروع خالل من التوعٌة جبرام 1. 2. 3. 4

ا طالمؾاااة ةاربوم اا قمطالمؾاقةيا قادياقا اةلاروا   دادةلا اما ا قطاقاا  ا لااحط فامةااعاممؿامفااـ
 :اممؿامفا قؾااا قطاقا

 :  الدولة بأجهزة لمعاممين توعية برامج  -1

 اا ية الا ظ ـقماا قما اياا قولااا قمةااعار فا قاااافا ا اق ا 

امفاا قماةار فا قاامم فاقةيا قادياااع اقاةا تاا ية الاقما ظ ـا قما ايا قولااام ا ا اق ااااق  ااـا ▪
 اا ية الاقما ظ ـا قما اياقمولااا قاار ا قح امياقمقطاعا ققاةلا دة ةاما ااممؿ

اا قامم اا قامم اا قما ةامؿاةاا قايا ق   اا قمطادةلاراقة ـا يا اق ااو هاممؿامفا قمةااعاقاـ ▪
ا قولااام اراقا ط ؽاقمطاقاا قماعالا يولالاااضمفا قايا قماااضاا    اعياطادةا ماا،اا قمحاضا ف

ا قماعالا قممراداار  ام اواالااداضاعيا قمامصصاا قةا اداامطادةلا قااد اا ةا داااا  ااااضمف
 .راقولااا قاامم فادملاراقاقط طاقمطاقا

 اراوم ااراقل تاا قاامم فاقااد اا قحالاا قم اطؽاقمطاثمااا قاامااا قل تاا قمةااعار فاااااف قا ا اق ا
 . قل تااعيا قطاقاا  ا لامةاادادااا    ا قطاقاا  ا ل

 المبانا فا الطاقة استهالك ترشيد بأهمية لمدولة  الحكوما بالقطاع لمعاممين تدريبية دورات -2
 :الحكومية

اعيا قاامم فاقمطاةلاح ملااعيااماا قح ام اا قمرا ياعيا قطاقاا طالمؾاااة ةا ةا دا ـرا ظا قمةااعاقاـ
اااة ةاا طاق تارمم ا داقمااا ؼادمم ااااوااتا ظا اامحاضا دا ق ةا دااضم داح ثا قح ام اا قولاد
 . طاثماا دا ياااطمتايا قايا قااد اا وا   داارايمصا قمرا ياعيا قطاقا

ا  ا لااحط فاراوم اا قااد اامواؿاعيا ية ا اا قةاقاا ولالاق اعااممثم فاماةاتا002امفا  ثاااةا تااـ
اعيا قطاقاا  ا لامطتاؿااا  فاممؿامفا ياةاة داو هاياراعا ةا داااا  اااـا قح ام اا قمرا ياعيا قطاقا
 .ح اميامر لا ؿ

 وبطاقات المنزلية الكهربائية هزةلالج القياسية المواففات برنامج هميةأب والتوعية التعريف -3
 الطاقة كفاءة

 .البرامج هذه بتطبيق المعنيين وكذلك المستهمكين من كل التوعية برامج تشمل

ا قل تاامفا ؿاممثميا قمطالم  فامفامومادااوا تا قلاحضاواا قمصاصاو  اعيا ق ةا دامفادةةادقةااـ
ا قصاةا دادملاقماقاراا قااماا قل تاا،ا قص اد ااقما م اا قااماا قل تاا،اا قواةلاقمما ص ادا قااماا قمصا ا

امصمحاا،ا قل ةط اا قص اداداغاعاا،اا قا اة د  ق لارات اا يولالاامص ايا قص اد اا قاقارا
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 الطاقة كفاءة مجال فا المعنية االهمية الجمعيات تشجيع -4

  اقل ها ق  لا قةدـاااقة ـا قطاقاال  ا ااحط فامواؿاعياقمامؿا قما  اا يوم اا قوما ادا قمةااعاةو
ا قااقملا قر تااماعؽامفا قمماؿا قصل الا قم ةارا امجاممؿامفاماقياةدـادملاقمحصاؿا قوما اد

(GEF)قر تاامواؿاعلا قوما اداو هاق ةاطاا قممصصا  

 ايقا ض ا ظاـااطر ؽاا  قؾاقمطاقاا قماعالا يضا لا ظـاثقاعااق ةاا ق ةا داراقةا قوما اداو هاقامد
ا قطة ةاد ةارلاا يطا اةلارداةلا اـاةا الا قااضاقمطاقاا قماعالا قممرادا طامة ـا ظاـاق ةااقم    ف
اا  قؾا قماعالاراقممرادا قةا اعاراضار االاراضلااةمؿااقةا قطاقاا  ا لااحط فارا مجااطر ؽاا  قؾ
  قطاقاا  ا لافاحط اموايداعيا قامؿادمل(ااع لامل لا2.)ا قمل   فامفادةةااةا ت

 ا قااق اا قمةفامفا ؿاعيا قوملاا اام اطؽاماظـا يوم اا قوما اداو ها ةاطا لطي ا-ا ققاوال:
 اوغيره قم صاالا–ا قاا شا-اطا ؼار لا-ا قم  اا-ا  ط  ةا ا

 :اإلعالمية الحمالت -5

 ا.ااقمطمادا ااا قمات اااا قمقاا لا  دمـااطاتؿاممؿامفا قطاقااااة ةاربوم ااا قااد اااـ

 اةا اااا قطاقاا  ا لااحط فامةااعامفا ؿار فا قاااافااـا  قما  اا قمصا اا قمو اا  ةطاارطاااعل
ا02/0223/.0اعياا قؾا قطاقااقااة ةا  اقلا يدمم اا قحمماا طمؽامصااوامرؿا  ةاراا اا
 وامرؿا  ةاراا اااةا اااااGTZاامفامةااؾاراما ؿ

 اقاملاطار ا  دارقضا اا قااد ااعلا قماصا ققطاعا ةا ؾالمراةااا قاااافاو  ا مثؿ. 

 اردمم ااما ةاداضاااـا قمصاياقمام  ا افا  مراا اا قق ا داممؿامفا قحممااو هارة ادفا  دمفااـ
 . قمصا ااا قصحؼا قام  ا ا  اا قق ا داممامؼاعلا قطاقااااة ةادف
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 ك الطاقة من خالل منظمات المجتمع المدنابأهمية ترشيد استهال  التوعية عنوان اإلجراء م

 قوما ادا  وم ااااطاط  امفاممؿااما ؿارط طاامفااقاـارةااا ر اااواـا  اإلجراءالدافع لتطبيق  0
 عيا قابث اادملا قر تاا قمح طاارلاااا قاا صؿا ي وارلام ا قموام ا قمة ل.ا

 ا قر تااماعؽامفامماؿ قا قصل الا قم ةارا امجاممؿامفا قمقةـاماقي قاةدـ ق
  قر تاامواؿاعلا قوما اداق ةاطاا قممصصا(GEF)ا قااقمل

ردة ةار افاراقوما ادا  وم اا قااممااعلامواؿا قطاقاااا قر تاااا قؾا  اإلجراءوفف  4
 راقاااافام ااا الا قابم  اداا قةؤفا يواماد اا.

 ةا ااماااردػػة ةارطػػاااقػػا ا لاامؤططػػلاقاضػػ ايق ػػاااما م ػػاامػػفامػػمؿاقػػاض
ميايق اااما م ااقا    ارا مجا قااد ااربوم ااااة ةا طالمؾا قطاقاااا قؾامفا

 ممؿ:

 دقػػػػةاااشادمػػػػؿااا ظػػػػ ـاحمػػػػمداااد ػػػػاااققػػػػا  داامػػػػؤاما داوماو ا ػػػػاا
 ماطاااقمااا ؼاربوم ااااة ةا قطاقاا.

 اػػةا تا ػػا ةااع  ػػاامػػفا قموامػػ ا قمػػة لاقمق ػػاـارامم ػػادااا  ػػتاااصػػ ا اا
 لاداق اا ق  ا لا. ظـا  ضا 

 ردػػة ةا ةػػا داااد ػػااقمااا ػػؼارااةػػاة داااةػػ ةا طػػالمؾا قطاقػػااااااا الػػااا
 دملامعا ةا قموام ا قمة ل.

 رما  ػػػػاار ػػػػ ا  ولػػػػالا ق لارات ػػػػااقااػػػػا  لـااقماػػػػامم فا ظػػػػ ـاةاا دااةا ر ػػػػاا
 ررا مجاما ص اداااممصقادا  ا لا قطاقا.

 ااا  ا قممرادا قماعالاقمطاقا 

 لمسئولة عن التنفيذالجهة ا 3
 الجهات المشاركة فا التنفيذ

 .قوما ادا  وم اا قااممااعلامواؿا قطاقاااا قر تا  

 ص ةاؽا قضمافا يوامادلاماا  ة الا قمطؤقااراا الا قابم  اداا قةتافا
  يواماد ا.ا

 معا ةا قموام ا قمة ل الجهة المعنية 2

ةمااقا    امةااعاااةػ ةا طػالمؾا قطاقػاارا طػطااوما ػااموم ػااااا ا ا قم حاا قمق اإلجراءتكاليف تنفيذ  0
مقػػػؼاةاياااا قػػػؾادمػػػلاضػػػا اق مػػػاا قمػػػ ةا قمقةمػػػاامػػػفاا000رقػػػلاا000مػػػاارػػػ فا

را ػػامجا قمػػ ةا قصػػل الا قاػػار اقماعػػؽا قر تػػاا قاػػاقملاعػػلارطػػااا قػػةدـا قمقػػةـاامػػفا
 ػػامجا قمػػ ةامةػػااعااحطػػ فا  ػػا لا قطاقػػاارقػػلا قوما ػػادا  وم ػػاااا قممػػاؿامػػفاراا

  قصل ال

  التكاليف الكمية  2

  كمفة الوفر 7

  تخفيض الدعم 1

ا قولادا قما حا مفدر التمويل 2
 

 قم ةا قمقةمااقموما ادا  وم اااايق ادا قاما ؿا قمامااقاطر ؽا ظـا ققااضا المالية المحفزة  اآلليات 00
  قةا ال

 ق ةا داااااا الا،ااةا تااردة ة ق    فا،ادقةا ق ةا دااااشا قامؿا،ااةا تا التوعية 00
 راتالا  ولالا ق لارات ا.

  تقييم الوفر عمي مستوي القطاع 04
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مجعععال فعععً خطعععة لتعععدرٌب وبنعععاء قعععدرات الكعععوادر الفنٌعععة  2. 2. 3. 4

 التسخٌن الشمسى للمٌاه
 ممياهخطة لتدريب وبناء قدرات الكوادر الفنية في مجال التسخين الشمسا ل اإلجراء اسم
 قاػػػامم فاعػػػياموػػػاؿا قاطػػػم فا قةمطػػػػياقمم ػػػاه،ااقػػػةاااضػػػمفاولػػػػاداممام ػػػاااةػػػمؿا قػػػاا ا داا قل تػػػػادا  القطاع

/ا قوما ػػػػادا يوم ػػػػا/اةا قمؤططػػػػادا قما  ػػػػا/ا قواماػػػػاداا قمػػػػة ا ا ق   ػػػػاا/اةػػػػا ادا قاصػػػػ   اا يطػػػػا ا 
  . قما  اا قصح ااا قمطاة  اد/اا قمواق ا قمحم اا... ق 

 يقلتطب الدافع
  اإلجراء

اا قايا قماوةةلا قطاقادايطاا ا و اا ق لارا ااا الامطاا–ا3/0/3/0ااقـاقمطاقاا  دملا قموم اقا ا
امف%ا00ام لاا0202اداـاعل%ا02ا قلا قماوةةلا قطاقادامفا قماقةلا قطاقاا طرااا اةلااطالةؼ

 . قمات اا قطاقاامف%ا3اا قا ا اطاقا
اطر   اإلجراء وفف ا قرا مج اقل اااا اع ااداما امامصصا ارا مج ا قل ااا قطـ ا قماةار ف، اامطااي اق اد ا قا

  قمامصص ف.
 اعيامواؿا قاطم فا امام ال اع  ا ا ا ةا اا دة ة ا ققةا دا ق   ا االةؼارقلار ا  اط ا ا ااةا ر ا مطا

اقمم اها ا قةمطي ا قاطم ف ا  ظما اا قص ا ا اا يماراا ا قاا  راد امدماؿ اام لا اقمم اه،  قةمطي
عيا قمواؿامفاةا ادا قاص   ا قمحم ااا قوما ادا  وم ا،ا قمواق ا قمحم ا،ا قم ااتاقماامم فا

ا قطما ادا ا ماراا د امامؿ ارام ا  اد ا يطااا ا ام  ا قمطاة  اد، ا قصح ا ا قما  ا  يطاةاا ا،
  قةمط اارل تاا قطاقاا قوة ةلاا قماوةةلا

 المسئولة الجهة
  التنفيذ عن

ااوةةلو تاا قطاقاا قوة ةلاا قم
اامصااق لارا ا ققارضاا قةا ا
 ا قطاقاا  ا لااحط فامةااع

 ،ا يط اف،ا قص ادا،ا قصحا،ا قا م اا قمحم اا... ق . ق قؿا داا اا   المعنية الجهات
 ا قطاقاا ق لارا ااا ال 
 .ما  اا ق  ؿاقإلدمـ،ا قوما ادا  وم ا 
 .ةا ادااص   ا قطما ادا قةمط اا قمحم ا 

 .رلاا قماصاا قا اق ؼاراحمؿام   ل/امطا  ةلاولاا ؿا اـق  التمويل مفدر
ا قااد اااا يدمـاربوم اااما  اا طامة مادا قطاقاا قماوةةلاا  ا لا قطاقا.  التوعية

اا ا ؿامةاا اا قواماادااما  اا قرحثاام ظمادا قموام ا قمة ياغ اا قح امياعلاو  ا قمواؿ.
 طيا قطاقا،اا قمطالم  فاا قمطامةم فاقامؾا   ظما.اا عاا قماماماداقمام يا ققا ا،ااممط
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 الطاقة كفاءة مجالخطة لتدرٌب وبناء قدرات الكوادر الفنٌة فً  3. 2. 3. 4

 الطاقة كفاءة مجال في العاممة الفنية الكوادر قدرات وبناء لتدريب خطة اإلجراء اسم
ممام ػػػاااةػػػمؿا قػػػاا ا داا قل تػػػاداا قمؤططػػػاداا،ااقػػػةاااضػػػمفاولػػػاد قطاقػػػاا  ػػػا لا قاػػػامم فاعػػػياموػػػاؿ   القطاع

/ا قوما ػػادا يوم ػػا/ا قما  ػػاا قصػػح ااة قما  ػػا/ا قواماػػاداا قمػػة ا ا ق   ػػاا/اةػػا ادا قاصػػ   اا يطػػا ا 
  .ا قمطاة  اد/اا قمواق ا قمحم اا... ق 

 لتطبيق الدافع
  اإلجراء

 ا قاامػػاا  ما ػػااعػػيااحػػةلاةػػا ر  ،اا قػػ يااضػػمف11/3/2009  دمػػلاقمطاقػػااراػػاا  اا قمومػػ قػػا اا
اقااةػػ ةا قممام ػػاا قرػػا مجارةػػبفاا قا طػػ ؽ اما واػػااقاوم ػػ ا  عػػا ةامػػفادػػةة ااضػػـا قػػااا  اقمومػػ 
ا. قطاقا

 ا  ػػا لااحطػػ فاموػػاؿاعػػيا قرػػا مجامػػفادػػةةااضػػ اا قصػػ ادااا قاوػػاالاا ق لارػػا ا قماق ػػاااا ا داااػػاقل
ا:  اياضمفااا- قح ام ااراقمرا يا قرة اما دالام ا–ا قطاقا
o ا . قةا اعار االاااة ةارا امج
o ا.  قااماا قمرا ياعيا قطاقااااة ةارا امج
o ا. قااماا قما عؽاعيا قطاقااااة ةارا امج
o قم ااؿاعيا قطاقااااة ةارا امج . 

اقل اا   اإلجراء وفف ااداما امامصصا ارا مج ا قل ااا قطـ ا قماةار ف، اامطااي اق اد ا اطرقا ا قرا مج اا اع
  قمامصص ف.

 طاااةا ر ااط ا ااالةؼارقلا قااد ااا قااا جاراقاق  ادا قممام ااقااة ةا قطاقاااماةاةا قؾادملام
 يقاصاةا قاط ي،اراقا ط ؽام اما  اا ق  ؿاقإلدمـا قم اةالارممامؼامحاعظادامصا،ا قوما ادا

  ولالا ق لارات اا  وم ا،ام ا يطااا اارماامؿا يماراا دا قااراااقماا ال،ام لاا)ماامؿا ماراا دا
  قم اق اارل تاا قطاقاا قوة ةلاا قماوةةلا... ق (اا

 المسئولة الجهة
  التنفيذ عن

 او تاا قطاقاا قوة ةلاا قماوةةل
 اامصااق لارا ا ققارضاا قةا ا
 ا قطاقاا  ا لااحط فامةااع 

  ق .،ا يط اف،ا قص ادا،ا قصحا،ا قا م اا قمحم اا... ق قؿا داا اا   المعنية الجهات
 ا قطاقاا ق لارا ااا ال 
 .ما  اا ق  ؿاقإلدمـ،ا قوما ادا  وم ا 
 ا   ػاالاملماد  ولالا ق لارات ااااامص اا. 

 .رلاا قماصاا قا اق ؼاراحمؿام   ل/امطا  ةلاولاا ؿاق اـ  التمويل مفدر
اطاقا. قااد اااا يدمـاربوم اااما  اا طامة مادا قطاقاا قماوةةلاا  ا لا ق  التوعية

اا ا ؿامةاا اا قواماادااما  اا قرحثاام ظمادا قموام ا قمة ياغ اا قح امياعلاو  ا قمواؿ.
 اا عاا قماماماداقمام يا ققا ا،ااممططيا قطاقا،اا قمطالم  فاا قمطامةم فاقامؾا   ظما.
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لتأكٌد استخدام االجهعزة المعوفرة التشرٌعات الالزمة  مراجعة 4. 2. 3. 4

  لمبانً الحكومٌةللطاقة فً ا

 مراجعة التشريعات الالزمة لتأكيد استخدام االجهزة الموفرة لمطاقة في المباني الحكومية اإلجراء اسم
ااةمؿاقطادادادة ةلامثؿا قم اقي،اا قح امي،اا قط احيا...ااغ اوا   القطاع

 ةا ادااص   اا طا ا ةام اوادااماة دا ظـااطم فا قم اهاراقطاقاا قةمط ا.ا 
 لتطبيق افعالد

  اإلجراء
 رةػػػبفارقػػػا ـا قم اوػػػافاا30/7/2003صػػػاةااراػػػاا  اا2003قطػػػ ااا180 قصػػػ اداااقػػػـاااا ػػػاقػػػا اا

 ا قمطاااةافاراض ارطاقادا طالمؾا قطاقاادملا  ولالا قم اق اا ق لارات ا.
 ا قماصارا    امراةالااحط فا  ا لا يضا لااااةػ ةا14/8/10/6 قموم ا  دملاقمطاقاااقـاقا اا

  قطاقااقممرا يا قح ام ا.
 قمػاصاراقػة ـاحػا عااقممطػاثما فاعػياموػاؿا قطاقػااا12/5/11/3قا اا قموم ا  دملاقمطاقاااقـا 

د ػػػػا ام ا ػػػػادااقطػػػػ اغ ػػػػااا ظػػػػـا قطاقػػػػاا قماوػػػػةةلامػػػػفا قومػػػػااؾااضػػػػا راا  قوة ػػػػةلاا قماوػػػػةةل،اا  
  قمر اادا قمقاالادم لا.

 قماصارا ةا اص ةاؽاةدـا قطاقاا قماوةةل.ا12/5/11/5قا اا قموم ا  دملاقمطاقاااقـا  
 قماصارا ةا ا ظاـااما ميام ا حةا قر اؾاماادػةلاا12/5/11/9قا اا قموم ا  دملاقمطاقاااقـا 

 .ر اؾاقاطل ؿا قا ا ا قطما ادا قةمط ا
 لا قطاقااعيا ققة ما،ارماا طلـاعياا ا ؿامطاا  اادرصة اااةا ااداوة ةلا،اااة ؿ/ارقلا ا قاةا اا  اإلجراء وفف

اقطاعا ق لارا :ا
 اةا  ارضااالاحصاؿام اوادااماة دا ظـااطم فا قم اهاراقطاقاا قةمط اا)ا قمحم ااا قمطاااةل(ا

،اقضػمافا قوػػاةلااحما ػاا قطػػاؽا قمصػايامػػفا قماػة دا  دا ق  ػػا لاادمػلاةػػلاةلا مارػااااصػػمح 
  قماة  ااا  ة  .

 اقمقػػااقيا قمرػػا يا قطػػ   ااراقمػػة قمم ػػاهاضػػمفاا قةمطػػ اا قطػػما ادافا قوة ػػةل،اراطػػامة ـقػػا افاممػػـا
ةػػااطاطػػا ام اقصػػاا قر ػػا ،اعػػياضػػا ا قا طػػ ؽارػػ فاو تػػاا قمواماػػادا قاما   ػػاا قوة ػػةلاا قولػػادا

  قما  ا.
 .حمؿا قاة ة دا يق ااا  ااراقاحة دا قط   اارةيامفا قاة ة دا قاقم ة ااربطاااااما ا  
 ام ااا قا ملاارةا  امطاماماالاامفا يولالاا قماة داداق اا ق  ػا لاااة ؿاقا تةا قةا  اقمل تادا قح 

يطػػامة ـا قطاقػػا،اا قػػؾاقممػػؽاطمػػتادمػػلاامػػؾا قم اوػػاداارمػػاا طػػلـاعػػيااةػػو  ا قمصػػ ا فادمػػلا
   ااولا.

 قماصػاارااةػ ةا طػالمؾا قطاقػا،ااتاطػاتؿا قاح  ػااقممػا ط  فادمػلا ارػاعا  طػاق ارااحاا قاة ةامف 
 اة دا قايااحقؽاو  ا قلةؼ.اااا طامة ـا قم

 المسئولة الجهة
 ولاااا ظ ـاماعؽا ق لارا ااحما اا قمطالمؾ   التنفيذ عن
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 و تاا قمواماادا قاما   اا قوة ةل.ا-اا الا يط اف   المعنية الجهات
 .مقااقياا    ا قاحة دا قط   ا 
 ققارضااق لارا امصا. قةا ااا-و تاا قطاقاا قوة ةلاا قماوةةلا-ا قطاقاا ق لارا ااا ال  
 .اا الا قص ادا 
    ا طا ا ةام اوادااماة دا ظـااطم فا قم اهاراقطاقاا قةمط ااةا ادااص. 
 او تاا قطاقاا قوة ةلاا قماوةةل
 اامصااق لارا ا ققارضاا قةا ا
 ا قطاقاا  ا لااحط فامةااع 
 احةلا  ا لا قطاقاا- قموم ا  دملاقمطاقاا 
 ماادا قاما   ا.و تاا قمواا–اا الا يط افا 
 و تاا قما ص اداا قواةل.ا–اا الا قص اداا 

 .رلاا قماصاا قا اق ؼاراحمؿام   ل/امطا  ةلاولاا ؿاق اـ  التمويل مفدر
   التوعية
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 الكفاءة عالٌة اإلنارة مهمات الختبارات مركزى معمل إنشاء 5. 2. 3. 4

 الكفاءة عالية نارةاإل  مهمات الختبارات مركزى معمل إنشاء  اإلجراء اسم

املمػػادامفاح ػػثا  مػػاياا ققطادػػادامطاطػػ اارصػػاالا قاامػػاا   ػػاالااقطػػاعا قم اقػػلا ققطػػاعامسااتهدف  ا ققطاع
  . ققطاداداروم  ام اةالا   اال

اقاطر ػػػػػػػػػؽا قػػػػػػػػػة ع 
    وا  

ارػػاا يماامطػػا داااح ػػةاعػػلادػػاتؽا مثػػؿارمػػاادة ػػةلارولػػادا   ػػاالاملمػػادادمػػلا يمارػػاا داروػػا  ا ػػاـ
اوم ػ ا وػا  ا  م ا  ػادااػا عاادػةـاروا ػتاوػ  ا يمارػاا داروا  اد ةا قمح طااا قظااؼاةقالااامةي

 .   االاملماداا  ا لاواةلامفاقماحقؽا قةاق اا قق اط ااقمما ص اداطرقاباا يماراا د
امرحاثاما اارماامؿا ق  ا لاداق اا   االاملماداراماراا دا قماصا قمامؿااطا اا قمطالةؼامفاق  ا

مة ةها ق اتؽا قولة ا وػا  امؤوػؿاما امػؿامامػؿاق صػرةا  عػػا ةادػفاعضػمباا قمامااا قماة دارا ولالاا  
 .ا قةاق اا قق اط ااقمما ص اداطرقابااما امماارصاالا قمطماراا يماراا داوم  
ارقم م ػػااماامػػؿاقاصػػرةا ق لارػػا اااا ػػ ارةػػا ادا قحاق ػػاا قماامػػؿااطػػا اايحقػػااماحمػػااعػػلاا م ػػفاوػػ  
 . ق اتؽا قولةامرحاثاما اارماامؿا قما اياقممامؿاااراا

اةا اد)ا ق لارا ارقطاعا قولاداممامؼاعلاحاق ابااروا ؤواا اـا قالا يماراا دارب ا عاحصاادمؿ     وا  ااصؼ
ا قوة ةلا قطاقااو تاا قطاقا،ا  ا لااحط فامةااعا ق اتؽ،ا قولةامرحاثاما اا ق لارا ،اااا  

احصااا  قؾ(ا يةاااؿاقارم اا ماراااروا  ارلاا اـاا قال)ا ق  م ا امصمحاادفاعضمبا(اا قماوةةل
  .ما ص االااااحة ةاحاق اباا قمااحاا يماراا داربولال

 ا ق اتؽا قولةامرحاثاما ااقماامؿاااا ةواا قمطماتا  ولالااما ص ادام ا عاروم  احصاادمؿ
ادة ا ق  ا لاداق اا  ضا لاقملمادا قمطماراايماراا د ار اعاا قاـاما امؿامامؿاق صرة

 .ا قضات اا يماراا د
 ارطاااعلاا قماوةةلا قوة ةلا قطاقااو تااقماامؿاااا ةواا قمطماتا  ولالااما ص ادام ا عااحة ة

 . قضات اا يماراا دا وا  ا قماامؿاو هااطا ا
 ا يماراااا    ااطاؽاا  قؾا ق لارا اااا  اةا اداماامؿاقةيا قمااحاا  ولالااا عؽامفا قاب ة

  قماامؿارل ها قاامم فا  ا ااامةي
  قم م ااا قماامؿا قما ايا قمامؿامفار ؿا قاطا اااا    ااض  . 
 صة اا قمااو ااا قاواالا قص اداااا الامفا قمامؿا داماةادملا قامؿ  .قمل ااماامةلاةلاة داا  

ا قمطػػػػػػتاقاا قولػػػػػػا
   قا    ادف

اا قاوػػػاالا قصػػػ اداااا الامػػػ اراقااػػػاافا قطاقػػػاا  ػػػا لااحطػػػ فاامةػػػااعامصػػػااق لارػػػا ا ققارضػػػاا قةػػػا ا
  . قمااو ا

   قما  اا قولاد

 ا قطاقاا ق لارا ااا ال 
 قمااو ااا قاواالا قص اداااا ال  
 قمحم اا قا م اااا ال  
 ا ق قؿااا ال 
 ا  ط افااا ال 
  ػاالاملمادامص اا    

  . قطاقاا  ا لااحط فاعمةااا   قاما ؿامصةا

   قااد ا
امااملػػػاـااميا قمامػػػؿارلػػػااطػػػ قاـا قاػػػلارايمارػػػاا داقااػػػا  لـاقلػػػاا قما  ػػػاا قولػػػاداةدػػػالا ػػػاـا ػػػةالادقػػػة

اماا قمامػػؿاوػػ  اعػػلا يمارػػاا داروػػا  ااموم ػػا.اامقااحػػاالـاما تلػػـادمػػلا قااػػاؼاا ػػ قؾاممػػايامػػةماد
  . قمااو ااا قاواالاادا قص ااا الامفاا قماامةلاقاا قمماثماا قماامؿ
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 جاري االعداد العلمٌة البحوث 6. 2. 3. 4
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 هالط قت كف ءة  ي   ث تطوا تقييمه 5
 النوعي التقدم اإلجراء م
اعػػياقػػا   فامااقػػا ا دادػػفا  دػػمف 0

  قطاقاا  ا لا طاؽ
 اا  طػػ افا قوة ػػةلا قاما   ػػااا قمواماػػاداا قاام ػػااا ػػا/ا قمل ػػة ا قطػػ ةاقػا ا

اعػػػػيا قةمطػػػػ اا قطػػػػما ادا طػػػػامة ـارةػػػػبفا1987اقطػػػػ اا401ااقػػػػـاا قما عػػػػؽ
 .ا قوملاا اامطاايادملا قمرا ياقطاداد

 ا ققػا ااا ػ قؾا16/12/2002اراػاا  ا266ااقػـا قصػ اداااا ػا/اا قط ةاقا ا
اق  ػػػا لاا قق اطػػػ ا قما صػػػ ادا دامػػػاةارةػػػبفا30/7/2003اراػػػاا  ا180ااقػػػـ

ا قلطػػػػايدا–ا قثموػػػػاد)ام اق ػػػػاامولػػػػالاقػػػػثمثا ق لارات ػػػػاا قطاقػػػػاا طػػػػامة ـ
ا(. قا   ؼامولالا-  اااماا   ا

 ا482/2005ااقػـا قاما   ػااا قمواماػاداا قما عؽا  ط افااا ا/اا قط ةاقا ا
ا قطػ   ااقممرػا يا قطاقػااق  ا لا اةاماؿااطر ؽارةبفا20/12/2005ارااا  
ا ػاةااطر ؽارةبفا2009اقط ا190ااقـا قاا ايا ققا اااصةا ماامصا،اعي

 .ا  ة ا اا قاواا اا قمرا ياعيا قطاقاا  ا ل
ادػػػػػػفامطػػػػػػتاقااع  ػػػػػػااقو ػػػػػػاااةػػػػػػ  ؿ 0

اق  ػػػػػػػػا لا قاط  ػػػػػػػػاا قمطػػػػػػػػاااضػػػػػػػػ 
 اا قطاقا

 ار ةػػا  ،اا قػػ يااضػػمف11/3/2009  دمػػلاقمطاقػػااراػػاا  اا قمومػػ قػػا اا
اقاوم ػػػػ ا  عػػػػا ةامػػػػفادػػػةة اـاضػػػػا قػػػػااا  اقمومػػػػ ا قاامػػػاا  ما ػػػػااعػػػػيااحػػػةل

ا. قطاقااقااة ةا قممام اا قرا مجارةبفاا قا ط ؽ اما واا
 اعػيا قرػا مجامػفادةةااض اا قص ادااا قاواالاا ق لارا ا قماق اااا ا دااااقل

اااضػمفا- قح ام ػااراقمرػا يا قرػة اما دػالامػ ا–ا قطاقػاا  ا لااحط فامواؿ
ا:  اي
o ا . قةا اعار االاااة ةارا امج
o  ا.  قااماا قمرا ياعيا قطاقااااة ةاامجرا
o ا. قااماا قما عؽاعيا قطاقااااة ةارا امج
o قم ااؿاعيا قطاقااااة ةارا امج . 

ا  ػػػػا لاطػػػػاا ا و ا امةػػػػااعااضػػػػ  8
ا قػػػػػػػاط يا قمطػػػػػػػاايادمػػػػػػػلا قطاقػػػػػػػا
ا قما  ػػػاا قمؤططػػػادادمػػػلاااام مػػػا
  قممحظاداااض اقمطمع

امطػتاقاا ولػاا2009اما ااعلاقااا   اقات  ا قاارااا قطاقاا  ا لااحةلام ةتد
 . قطاقاار  ا لا قماصااا قط اطادا يطاا ا و ادااض ادف
 

امااقػػػػػا افامااقػػػػػا اامةػػػػػااعااوػػػػػاة 5
اقػػػةيا قطاقػػػاار  ػػػا لامػػػاصااةػػػا  
 مصاةقاارقلاارحاواا قراقماف

 عصؿا امؿادػفاحػا عاااةػو  ااحطػ فاامقاا اقا افا ق لارا ا قوة ةا اضمف
 .  ا لا طامة ـا قطاقا

 ق صؿا قثا يامفا ققا افاعصؿادفااحط فا  ا لا طامة ـا قطاقا:اا اضمف  
o ا قمامصاقااراق قؿاماا قااا  ارةا  امااطة ةاق مػاا قطاقػاا ق اتضػاا  ماـا

مػػػػػفااحػػػػػة دا قااق ػػػػػةا قمةػػػػػااؾاااحػػػػػة دار اػػػػػا ا ق لارػػػػػا امػػػػػفا قطاقػػػػػاا
ام واا دارطااا حةةها قولاا.اا22 قمطاااةلا قايااقؿاقةاالاادف

o قممػػػػامصاقػػػػااراق قػػػؿاماارػػػػاقااا  ا قاااقػػػػةامػػػ ا قمطػػػػالم  فاراقػػػػاةاا وػػػاا
قم ػػػضامااااح ػػػؿا  حمػػػاؿارطػػػااا حػػػةةها قولػػػااامػػػ اما دػػػالا قةػػػ اع اا

اادةـا قام  ااطرقااقماااحةةها قمتحاا قا     ا.ا
o ادمػػيامطػػالمؾا قطاقػػاا ق لارات ػػاا قػػ يااا ػػةاقةااػػاا قاااقة ػػاادمػػياا ااػػ ف

قاحطػػػػ فا  ػػػػا لا طػػػػامة ـا قطاقػػػػاامػػػػ ا  مػػػػااا داا م ػػػػؼامطػػػػتاؿاا٠٥٥
  يحا اظارطوؿاقمطاقااقة اااعؽا قمتحاا قا     ااقل  ا ققا اف.
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 النوعي التقدم اإلجراء م
ااما م ػػاامطػػاامااما ا ػػااامصػػ ص 2

اقمةػػػػػػاا  اقػػػػػػااضامااصػػػػػػ اة ؽاما
ا قطاقاا  ا ل

 اضػػمفامقاػػا اقػػا افا ق لارػػا ا قوة ػػةار ةػػا اصػػ ةاؽا طػػمياصػػ ةاؽاا م ػػاا 
مفا قطاقادا قماوةةلا ار اموم ا قااا  اا ػافاقػاا قةمصػ ااا ق لارا اا ار 

اقمةػػا اا قمصػػا ااق قػػؿا ق لارػػا ا  يداراا ػػاااا ػػافاملماػػاااقػػة ـا قػػةدـا قػػمـا
قةػا  ا قطاقػػاا ق لارات ػػاا قمااحػػاامػػفامحطػادا   اػػا امػػفا قطاقػػادا قماوػػةةلا

 اعقاباقماااحةةها قمتحاا قا     ا.
  امػمؿلارا اا قطاقاارا امواباطماحػاباق ةػاا قممرػادا قمػاعالامػفارةمدااا الا ق

اافاقمرػػػػػػػػػػاامػػػػػػػػػػاعالاقػػػػػػػػػػةالامم ػػػػػػػػػػا52.اػػػػػػػػػػـار ػػػػػػػػػػ ااةػػػػػػػػػا اداااا ػػػػػػػػػػ ا ق لارػػػػػػػػػػا :
%امػػػػفاثمػػػػفا22 ماحمػػػػااماقػػػػلارام ػػػػ ضاقػػػػةاهاا0223دػػػػاـاا دامػػػػمؿاا02

 قممراا)ااحمملااةا اداااا  ا ق لارا (،ا مػاا م ػفااقطػ طاق مالػااااػةع امػ ا
 .عاااالا ق لارا 

 قومػػػااؾا قم ااضػػػاادمػػػلا قممرػػػادا قمػػػاعالاقمطاقػػػا،ا قمطػػػاااةلامػػػفااام ػػػ ض 
 قمػػاا ،ارا ضػػاعاارقػػلا قامػػؿادمػػلاةدػػـاااةػػو  ارقامػػاا قاة ػػةامػػفا قمصػػا  ا

  قم اوااقامؾا ق اد اامفا قممراداعيامصا.

 



C:\Users\Eng.Ashraf\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\ZR4MIDSF\Ø®Ø·Ø© Ø§Ù„ÙƒÙ‡Ø±Ø¨Ø§Ø¡ Ù„ÙƒÙ•Ø§Ø¡Ø© Ø§Ù„Ø·Ø§ 
Ù‚Ø©(2012-2015).doc 

 

  الط قت كف ءة سي   ثل بمض اإلجراءاث الذاعمت
  النوعا التقدم  اإلجراء اسم
ا قق اطػػػػػػػػػػػػ ااد قما صػػػػػػػػػػػػ ا

اقألولػػػػػػالا قطاقػػػػػااق  ػػػػػا ل
ا ق لارات ا

 

اػا قثمواد)اقمطاقاا طالم اباا   ثاا ق لارات ااقألولالا قطاقااق  ا لا قق اط اا قما ص اداردة ةااـ
ا قممرػػادارقػػلارا ضػػاعا(ا ق لارات ػػاا قطػػما اداػػػا قا   ػػؼامولػػالا-ا  اااماا   ػػاا قممرػػ اغطػػايد
ا  ػا لارطاقػااردػة ةاا ػ قؾا قااة ػاا ق مااط دارممرادا قماصاا يق ااا  اا ق ا رةاقمطاقا،اا قماعال
ا قق اطػػػ ااراقما صػػػ ادار ػػػافا مػػػلااع مػػػا.ارا ا ملػػػاا قماصػػػاا قاا ا ػػػاا ققػػػا ا دااصػػػةاداقلػػػاا قطاقػػػا
 :ا قواةلاقمما ص ادا قااماا قمصا اا قل تاادفا قصاةالا قطاقاار  ا لا قماصا

 "3794/2002ااقـا قمصا اا اط ا ققاقمما ص ااطرقا:ا" قثمواد .1
 "4100/2003ااقـا قمصا اا قق اط ااقمما ص ااطرقا:ا"  اااماا   اا قلطايد .2
 "3795/2002ااقـا قمصا اا قق اط ااقمما ص ااطرقا:ا" قا   ؼامولال .3
 "ا5806/2007ااقـا قمصا اا قق اط ااقمما ص ااطرقا:ا" ق لارات اا قطما اد .4
اااقػػػـا قمصػػػا اا قق اطػػػ ااقمما صػػػ ااطرقػػػا:ا" قاامػػػاا   ػػػاالا ض غػػػااا ق ػػػرةا  ا ػػػاا قمصػػػار ة .5

 "ا6313/2007
اع مػػاا قطػػاؽادمػػلا قطػػ طالاراح ػػاـا مصػػااع مػػاا ػػؿا قمماصػػاا قاقار ػػاا قولػػاداممامػػؼاق ػػاـا مػػـا

ا قملمػادااا وػةادػةـا ضػمفارمػاامحم ػاباا قم اوػااماا قمطػاااةلا ق لارات ػااا  ولػالا قملمػادا مص
ا. قص  اط تااماا قم م ضاا ل ق  اا  داا  ولال

ا قطاقاا  ا لام ا ة
 

ار ػػافا مػػلااع مػػاا،اا قح ام ػػااا قاواا ػػاا قطػػ   اا قمرػػا لامػػفاق ػػؿا قطاقػػاا  ػػا لام ػػاةاردػػة ةااػػـ
ا:ا قر ا ا  ط افاقرحاثا ققاملا قما اادفا قصاةالا قطاقاا  ا لارب ا ة
 (رااا قامؿاقمداماةا قاا ايا ققا ااصةا:اا) قم اقلاراققطاعا قوة ةلا قمرا ل .1

ا"اا قوة ةلا قط   اا قمرا لاعلا قطاقاا طامة ـا  ا لاقاحط فا قمصايا ق اة:ا" ق اةا طـ
 (رااا قامؿاقمداماةا قاا ايا ققا ااصةا:اا) قاواا اا قمرا ل .2

ا".ا قاواا اا قمرا لاعلا قطاقاا طامة ـا  ا لاقاحط فا قمصايا ق اة:" ق اةا طـ
 : قح ام اا قمرا ل .3

 " قح ام اا قمرا لاعلا قطاقاا طامة ـا  ا لاقاحط فا قمصايا ق اة:ا" ق اةا طـ

ا طػػػػػػػػػامة ـامػػػػػػػػػفا قحػػػػػػػػػة
ا   ػػاالااملمػػاداا   اػػا 

  ق  ا لام م ضا

ا قممرػػادامطاطػػ ااارصػػاالا ق  ػػا لام م ضػػاا   ػػاالاملمػػادا طػػامة ـامػػفاقمحػػةااةػػا  ااضػػ ا مػػـا
 .  ااارلا ياحاةاامطااقمواؿ او  اعلا قةاقلا ياواهاغا اادملاا قؾا قمااووا

ااما ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿامصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاةا
ا  ػػػػػػػػػػػػػػػا لامةػػػػػػػػػػػػػػػااداد

  قطاقا

 :اا قطاقاا ق لارا اقطاع
 ادملااااا الااقمطاقاا قماعالا قممراداةدـاممؿامفاراقم ااؿا قطاقااااة ةارا امجااما ؿ

 . قممراداطااا صؼا ق لارا اااا  اةا ادااحمؿاممؿامفا قم اقلا ققطاعامةاا ل
 : قماق اااا ال
 ا.و  اامم افا260اقةاهارمرمغا) قةا اعا)ر االا قااماا   االاااة ةارا امجااما ؿ

 (:GEF)ا قااقملا قر تااماعؽ
 اممؿامفا قمةااعاا لةؼاةايا،امم افا4,8ا رمغاراما ؿا قطاقاا  ا لااحط فامةااعااما ؿ

اا  ولالامطاقاقا قماعالا  ضا لا ظـا طامة ـا حاا قمصايا قطاؽااحاؿارقلام ةطاااا    
 . ق  ا لاداق اا ق لارات ا
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  :(1ملحق )
  آلية دعم نشر السخانات الشمسية في القطاع المنزلي

ا

 فروض عامة:
اا2ـا2 قطمافا قةمطيا ق مطيام افامفاموم اةمطيارمطاحاا

اقااا/ ق اـ.ا150ما فاطااا
 و  اا3500طااا قطمافا قةمطيا=ا

 لية:السخانات الشمسية المستهدفة في اآل
 يقؼاطماف(ا705)اا2008/2009روماقيادةةا قطما ادا ق لارات اا قم اوااعياداـا 

 "ا قولااا قما اياقماارتااا  حصا ا2011طرقااقم ااتا  حصاتيا قط اياقوملاا اامصاا قاار اا،ا
 ا705%ام لـاقممطالم  ف=ا80ار اضار  اX مقؼاطمافا560=اا0,8ا 
 560%ار  اقمقطاعا قم اقيا=ا75ار اضاX مقؼاطمافا423ا=اا2,72ا 
 ا423%امفادةةا قطما ادا ق لارات ااراققطاعا قم اقي=ا10اطالةؼا آلق اا قمقااحااXا40ا≈اا2,0ا

 مقؼاطمافا

 الف سخان شمسي: 41كيفية توزيع الا 
 85ا40راقمةفا قوة ةلا=اا قط   اااقاومااد%ااراxمقؼاطمافاةمطياا35ا≈اااا2,32ا 
 15ا40قاتماااااااااااا=ا%اااراقمرا يا قط   اا قxؼاطمافاةمطيا5ااا≈ااا2,02اا   

 التكاليف الكمية لمسخانات :
 40مقؼاطمافاةمطيااXمم افاو  اا052و  اا=اا8222ا 

 ا%امصااعادامماي(0%ادماقاا قر ؾا+اا8%ا)5مفا قمصااعادا  ة ا ااا ر اض
امم افاو  ااا.,2=ااا2525اXمم افاو  ااا052

 امم افاو  اا.,052=اا2,6+052 قا اق ؼا ق م اا=ا
 الوفر السنوي في الوقود:

 اا5,23 ؿاطمافاةمطيا اعاا(قاااا150ؾ.ا. اXا5,23=اا860ـا/5ا30ا) .ؾ.ا 
 ا5,23 قاعااقمطمافادملامة اا قااـا=ا  Xاؾ.ا. ا1674 اـاا=اا320ا
 طمافاا40000روماقيا قاعاا=اxاا .ا. اط ا اا67ا ؾ.ا. ا=اا1674ا

 


