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امللخص: مع االحتياج املتزايد على املستوى العاملي إىل ترشيد استهالك الطاقة لتقليل اهلدر يف املوارد الطبيعية اآليلة للنضوب، واحلفاظ 
على البيئة من امللوثات النامجة عن عمليات استغالل الطاقة، سعت وتسعى بلدان العامل املختلفة ومنظماته املختصة إىل البحث عن 
الوسائل الفاعلة لتحقيق هذه املستهدفات، وكان من أبرز الطرق وأكثرها جناعة يف هذا اجملال تطبيق منظومات ملصقات الطاقة على 

املعدات املختلفة املستهلكة هلا، حيث بّينت التقارير جدوى هذه الوسائل يف كثري من بلدان العامل .
الصعاب  وحتديد  ذلك.  يتطلبه  وما  وتوطينه  تطبيقه  وآليات  وأهميته  وآفاقه  أبعاده  مبينة  املوضوع،  هذا  معاجلة  الورقة  حتاول 

واملشاكل املتوقعة، وسبل التغلب عليها، للمساهمة الفاعلة يف ترشيد استهالك الطاقة يف ليبيا. 
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Abstract: With the growing global need for energy conservation to reduce the waste of natural 

resources which is depleting and to preserve the environment from pollutants produced from the use 

of such energy resources.  Most countries and relevant organizations are seeking means and effective 

tools to achieve these targets. It could be noticed that the most effective way to tackle those issues is 

to apply labelling measures for the different appliances which indicated its usefulness.

The paper is trying to address this issue, indicating its dimensions, prospects, importance, and 

mechanisms of implementation and resettlement. And also, it addresses the expected difficulties 

and problems, and the ways to overcome them, to actively contribute to the rationalization of energy 

consumption in Libya.
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1. املقدمة  
كفاءتها  ورفع  الطاقة  استهالك  ترشيد  فكرة  بروز  يعزى 
مجيع  يف  الطاقة  سياسات   صانعي  أعمال  جدول  يف  كأولوية 
املستقبلية  االحتياجات  لتأمني  امللحة  احلاجة  إىل  العامل  أحناء 
على  واملتقدمة  النامية  الدول  أن  فيه  شك  ال  ومما  الطاقة،   من 
منها  الكربى  التحديات  من  العديد  هذا  يومنا  يف  تواجه  سواء  حد 
النمو  و  احلادة   االقتصادية  واألزمات  للسكان  املطردة  الزيادة  
ضرورة  حيتم  الذي  األمر  الطاقة,  موارد  على  الطلب  يف  املتزايد 
وضع  سياسات وقوانني ولوائح وطنية و إقليمية فعالة للتحكم يف 
معدل استهالك الطاقة،  مبا حيقق العديد من الفوائد االقتصادية 
واالجتماعية منها إطالة فرتة استنفاد الوقود األحفوري و حتقيق 
الطاقة  وتوفري  إلمداد  املخصصة  احلكومية  املوازنات  يف  التوازن 
التأثري  من  التقليل  و  املعرفة  نقل  و  جديدة  عمل  فرص  خلق  و 

السليب النبعاثات الغازات الدفيئة على البيئة .
الوطين  املستوي  على  الطاقة  كفاءة  رفع  جماالت  ولتحديد 
فإننا سنحتاج إلجراء الدراسات الفنية حول أوجه استهالك الطاقة 
اهلدر  أماكن  حتديد  و  املختلفة  القطاعات  يف  أشكاهلا  بكافة 
واألساليب  الوسائل  وضع  ذلك  يلي  هلا،   الكفء  غري  واالستخدام 
يبلغ  حيث  للطاقة،   األمثل  االستخدام  إىل  الوصول  تكفل  اليت 
2012م  لسنة  ليبيا  يف  املنتجة  الكهربائية  الطاقة  إمجالي 
منو  بنسبة  ساعة(  وات  جيجا   33,980( التوليد  مبحطات 
4.37 % عن عام 2010م ]1[. ويبني اجلدولني )1، 2( واألشكال 
)1، 2، 3، 4 و 5( وضع إنتاج الكهرباء يف ليبيا حسب الشركة 

العامة للكهرباء.
على  واملتاحة  املركبة  الوحدات  عدد   :)1( اجلدول   

الشبكة ]1[.

عدد تقنية اإلنتاج
الوحدات

القدرات 
املركبة م.وات

القدرات 
املتاحة م.وات

141,240590البخارية 
324,6113,487الغازية 

152,3552,055دورة مزدوجة
إمجالي التوليد 

12582225من جهات اخرى 

718,7886,798اإلمجالي العام 

الكهربائية  الطاقة  إنتاج  يف  زيادة  الدراسات  نتائج  وبينت 
نتيجة لنمو األمحال خالل اخلمس سنوات اليت تلث عام 2012م 
النمو الطبيعي لألمحال, و بالنظر إىل الوضع احلالي الستهالك 
الطاقة الكهربائية يف ليبيا فإننا نرى أن القطاع السكين هو أكرب  
احمللي،   املستوي  علي  الكهربائية  للطاقة  املستهلكة  القطاعات 
الكهربائية  الطاقة  ثلث  من  أكثر  القطاع  هذا  يستهلك  حيث 
املنتجة, و يرتكز هذا االستهالك يف  تسخني املياه  و التكييف و 
القطاع  يف  الطاقة  كفاءة  رفع  إجراءات  أهم  من  لعل  و  اإلضاءة،  
السكين هي العزل احلراري للمباني و التوسع يف استخدام  املصابيح 
املوفرة للطاقة بداًل من املصابيح  املتوهجة و تسخني املياه بالطاقة 

الشمسية،  و استخدام األجهزة  املنزلية عالية الكفاءة اليت حتمل 
بدأ  اليت  اهلواء  تكييف  أجهزة  وباألخص  الطاقة  كفاءة  لصاقات 
الكهربائية  الطاقة  على  الطلب  ارتفاع  يف  ملحوظًا  يبدو  تأثريها 

وخاصة يف فصل الصيف.

الشكل )1( : التوزيع النسيب للطاقة املنتجة خالل عام 2012م 

حسب تقنية اإلنتاج ]1[.

الشكل )2( :  التوزيع النسيب للطاقة املنتجة خالل عام 2012 

حسب نوع الوقود  ]1[.

كفاءة  حتسني  إجراءات  بأن  املعروفة  الثوابت  من  وانطالقًا 
من  تقلل  وبالتالي  الطاقة  يف  ملحوظًا  وفراً  حتقق  الطاقة  
االستثمارات املطلوبة لتأمني الطاقة الالزمة للتنمية االقتصادية 
واالجتماعية وبأن الدول املستوردة تعمل على تقليل اإلعتماد على 
وارداتها من الطاقة وبأن الدول املصدرة تعمل على زيادة صادراتها 
العربي  الوزاري  للمجلس  التاسعة  الدورة  عن  صدر  الطاقة،  من 
قرار  م    2011 العام   يف  العامة  األمانة  مبقر  واملنعقدة  للكهرباء 
يف  الطاقة  لكفاءة  يوما  عام   كل  من  مايو   21 يوم  بتخصيص 
اليوم بهدف  الدول العربية  و ذلك من خالل عقد احتفالية هلذا 
من  هلا  ملا  العربية  الدول  يف  الطاقة  كفاءة  بأهمية  التعريف 
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التعاون  من  وجسور  شراكات  وبناء  واجتماعي،   اقتصادي  مردود 
التطورات على املستوى  العربية،  مع استعراض آلخر  املنطقة  يف 

التقين واألكادميي يف جمال كفاءة الطاقة. 

الشكل )3( : النمو الطبيعي لألمحال املتوقع  خالل السنوات 

القادمة على الشبكة الليبية ]1[.

)4( : النسب املئوية لكميات الطاقة املباعة حسب  الشكل 

شرائح املستهلكني ]1[.

ومن هنا تأتى  احلاجة امللحة يف ليبيا إلعداد برنامج مواصفات 
بطاقات كفاءة استهالك الطاقة لألجهزة الكهربائية و االستفادة 
منها يف تقليل استهالك الكهرباء )من خالل إجراء  دراسة مكثفة 
ذات  األخرى  اجلهات  مع  وبالتعاون  املستهلك،  احتياجات  حول 

العالقة  ]1[. 

2. حملة تارخيية عن بدء برامج مواصفات وبطاقات كفاءة 
الطاقة يف بعض دول العامل

لعدد   بولندا  يف  1962م  سنة  إلزامية  مواصفة  أول  صدرت 
فرنسا  أصدرت  1966م  سنة  ويف  الكهربائية,  األجهزة  من 
للمجمدات،   مواصفات  1978م  سنة  ويف  للثالجات,  مواصفات 

وقامت بعض الدول االوروبية وروسيا بإدخال مواصفات قياسية 
وبطاقات كفاءة الطاقة وذلك خالل الفرتة 1960-1970م، إال 
أن معظم هذه اللوائح اخلاصة بهذه املواصفات كانت ضعيفة ومل 
على  تأثريها  ظهور  عدم  إىل  أدى  مما  جيدة  بصورة  تنفيذها  يتم 

استهالك الطاقة يف األجهزة الكهربائية. 
النوع  حسب  الكهربائية  الطاقة  استهالك   :  )2( اجل��دول 

بالشبكة الليبية ]1[

كمية االستهالك عدد احلساباتنوع االستهالك
KWh

905,9704,651,063,064منزلي
116,199757,119,912زراعي صغار
966736,784,897زراعي كبار

33,409643,373,818صناعي خفيف
39805,605,305صناعي ثقيل

142,2701,841,023,672جتاري
7,0611,763,611,876مرافق 

14,8131,975,092,136إنارة عامة
1,233,72712,993,674,680اإلمجالي

الشكل )5( : النسب املئوية لكميات الطاقة املباعة للقطاع 

املنزلي حسب نوعية االستهالك ]1[ .

وتعترب أول مواصفات كفاءة الطاقة اليت كان هلا تأثري فعال 
على املصنعني وأدت إىل اخنفاض استهالك الطاقة لتلك األجهزة 
الكهربائية تلك اليت صدرت سنة 1976م بوالية كاليفورنيا، ومت 
الواليات  يف  تعميمها  ومت  سنة 1977م,  املواصفات  هذه  تفعيل 
املتحدة وتفعيلها بدءًا من سنة 1988م، ويف بداية سنة 2000م 
قامت حكومات 43 دولة منها 15 اوروبية بتبين مواصفة إلزامية 
عدد  يصل  وحاليا  الكهربائية،  األجهزة  من  لواحدة  األقل  على 

الدول إىل أكثر من 70 دولة.
عليه أوصت القمة العربية التنموية االقتصادية واالجتماعية 
اليت عقدت يف الكويت يف 20 يناير 2009م  بتعزيز التعاون بني 
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الدول العربية يف جمال الطاقة السيما حتسني كفاءة استخدام 
الطاقة يف االنتاج واالستهالك، وبناء عليه مت إعداد دليل معلومات 
واستهالك  إنتاج  كفاءة  حتسني  وبرامج  سياسات  عن  إحصائية 
الطاقة بالبلدان العربية، وهذا خمتصر لبعض الدول التى طبقت 

برنامج مواصفات بطاقة كفاءة الطاقة اإللزامية: 
أمريكا: مواصفات إلزامية 1978م.

اليابان: مواصفات إلزامية  1979م- 1994م.
الصني: مواصفات إلزامية 1989م.

مواصفات  1991م-   الطاقة  لكفاءة  اختيارية  بطاقة  اهلند: 
إلزامية 1997م.

كوريا: مواصفات إلزامية وبطاقة كفاءة الطاقة 1992م.
الفلبني: مواصفات إلزامية وبطاقة كفاءة الطاقة  1993م.

تايالند: بطاقة اختيارية لكفاءة الطاقة 1994م.
املكسيك: مواصفات إلزامية 1995م.

  – 1995م  الطاقة  كفاءة  بطاقة  األوروبية:  اجملموعة 
مواصفات إلزامية 2000م  ]3[.

3- تعريف بطاقة كفاءة الطاقة.

ويتم  املستهلك،  توعية  إىل  تهدف  إعالمية  بطاقة  هي 
تثبيتها على اجلهاز الكهربائي  املنزلي مثل  )املكيفات و الثالجات 
حمتوياتها  رؤية  للمستهلك  ميكن  واضحة  بصورة  وغريها(   ...
توفري  يف  وكفاءته  اجلهاز  ألداء  توضيحا  وتتضمن  بسهولة 
استهالك الطاقة الكهربائية  وتزويده ببعض املعلومات الضرورية 

قبل الشراء، بطريقة واضحة مبسطة وسهلة.
إىل  الالئحة  هذه  تطبيق  يؤدي  أن  املؤمل  من  فإنه  لذا 
املساهمة يف ترشيد استهالك الطاقة الكهربائية بشكل عام على 
الدولة  وكذلك توفري االستهالك على املستهلك مما يؤدى إىل 

التقليل من أعباء مصروفاته الشهرية.

1.3 - حمتويات بطاقة كفاءة الطاقة. 

حتتوي بطاقة كفاءة الطاقة على العناصر التالية :

العالمة التجارية للصانع واسم الشركة . •

  نوع اجلهاز. •

  رقم الطراز أو املوديل. •

للمكيف  • التربيد  سعة  أو  )كجم(  للغسالة  احلمل  سعة 

)وحدات حرارية ( أو احلجم للثالجة  )قدم مكعب (.

استهالك الطاقة السنوي أو الشهري )كيلو واط ساعة (. •

رقم املواصفة القياسية املطبقة الختيار اجلهاز.  •

كفاءة الطاقة للمنتج. •

عدد  • أو  للجهاز  الطاقة  كفاءة  مستوى  على  الدال  املؤشر 
النجوم الذي يعرب عن كفاءة استهالك الطاقة إذ كلما زاد 

عدد النجوم ، زادت كفاءة استهالك الطاقة.

2.3 - مواصفات كفاءة الطاقة لألجهزة املنزلية.

استهالك  كفاءة  لتقييم  القواعد  من  جمموعة  هي 
من  احلد  و  كفاءتها  لرفع  الكهربائية  املنزلية  لألجهزة  الطاقة 
و  مواصفات  وضع  طريق  عن  ذلك  ويتم  للطاقة،  استهالكها 
إجراءات موحدة الختبار األجهزة و خاصة بطرق قياس و حساب 
ووضع  الطاقة   لكفاءة  بطاقات  وتصميم  الطاقة  استهالك 
املواصفة  ومراجعة  بها،  الطاقة  استهالك  لقيم  اقصي  حد 
حبيث تتوافق مع الربنامج اخلاص بوضع بطاقة استهالك 
وقابل  ومناسب  فعال  إطار  يف  لألجهزة  الكهربائية  الطاقة 

للتطوير .

3.3 - املعايري 

حمليًا  )املصنعة  التجهيزات  حاجة  حتدد  اليت  األسس  هي 
حنو  باستمرار  السوق  تدفع  حبيث  الطاقة  من  املستوردة(  أو 
املنتجات األكثر كفاءة، وتعترب املعايري أكثر السياسات فعالية 

لتحسني كفاءة الطاقة ألنها حتقق األهداف التالية :

توجيه املصنعني حنو إنتاج جتهيزات عالية الكفاءة طاقيًا. •

استقطاب األسواق للمنتجات ذات التقنية اليت تأخذ بعني  •
االعتبار الكفاءة الطاقية للتجهيزات.

اهتمام املصنع مبفهوم جديد وهو الربط بني كلفة املنتج  •
و كفاءته.

األداة األمثل اليت تتالءم مع تطبيق نظام ملصقات كفاءة  •
الطاقة ]2[.

4.3 - أنواع بطاقة كفاءة الطاقة،

.) Endorsement Label ( ا- بطاقة التصديق
ال  الكفاءة,  عالية  األجهزة  على  للداللة  توضع  بطاقة   هي 

توضع عليها أي بيانات.
.)Comparative Label( ب- بطاقة املقارنة

فئات منفصلة: ملقارنة كفاءة املنتج مع مثيله من املوديالت  •
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من خالل مستويات الكفاءة.

مقارنة متصلة: ملقارنة االستهالك أو التكلفة للمنتج مع  •
مثيله على شريط ميثل أقل وأعلى    

 استهالك للموديالت املوجودة.  •

 .)Information Label( جـ - بطاقة البيانات واملعلومات
حتتوى على بيانات فنية للمنتج دون اإلشارة إىل أي مقارنات 

مع املوديالت املشابهة.

بلدان  يف  الطاقة  كفاءة  ملصقات  تطبيقات   -  4
خمتلفة.

بتطبيق  وغريها  واألوروبية  العربية  الدول  من  العديد  قام 
الكهربائية  لألجهزة  الطاقة  كفاءة  وبطاقات  معايري  برامج 
الطاقة،  استهالك  اخنفاض  يف  الكبري  األثر  هلا  وكان  املنزلية، 
ولكل دولة منهجيتها اخلاصة يف التطبيق،  فبعض الدول تقوم 
بتنفيذ الربنامج فقط, وبعضها يطبق الربنامج والبعض اآلخر 
أساليب  أن  كما  والبطاقات،   للمواصفات  مزدوج  برنامج  لديه 
برنامج  تطبيق  ومن  بل  أخرى،  إىل  دولة  من  ختتلف  التطبيق 
عن آخر يف نفس الدولة وذلك من أسلوب اختياري إىل تطبيق 
إلزامي، كما تلتزم العديد من الدول مبراجعة املواصفة واالرتقاء 
التطور  مع  تتوافق  حبيث  حمددة،  فرتة  كل  دورية  بصفة  بها 

التكنولوجي يف حتسني كفاءة الطاقة لألجهزة . 

أوروبا  	 •

مت البدء يف استخدام بطاقات استهالك الطاقة على األجهزة 
نظام  ويصنف  1992م،  عام  إجباريا  اإلضاءة  ونظم  املنزلية 
اليت   )A( من  يتدرج  سلم  على  األوروبي  االحتاد  يف  البطاقات 
متثل أعلى كفاءة إىل )G( التى متثل أدنى كفاءة،  وساهم يف 
كفاءة  حتسني  جمال  يف  املنتجة  الشركات  بني  املنافسة  زيادة 
االجهزة،  ويتوقع االحتاد األوروبي بأن الربنامج ميكن أن حيقق 
وفرا يف الطاقة الكهربائية يبلغ 278 تريليون وات ساعة يف الفرتة 
ما بني 1996م اىل 2020م وذلك بالنسبة للثالجات واجملمدات 

وهذا ميثل 10 % من الطلب املتوقع على الطاقة .

أسرتاليا   •

يطبق  أصبح  ثم  1985م  عام  اختياري  بشكل  الربنامج  بدأ 
بشكل الزامي على الثالجات يف عام 1986م وعلى أجهزة تكييف 
أسرتاليا  واخضعت  1988م،  يف  الغساالت  وعلى  1987م  يف  اهلواء 
االجهزة لالختبار للتأكد من أنها حتقق البيانات املوضحة على 
 %  11 حوالي  البطاقات  ذات  االجهزة  يف  الوفر  ويقدر  البطاقات 
جيجا وات ساعة عام 1992م ،كما يقدر أن كل  دوالر يدفعه 
املستهلك زيادة يف شراء جهاز يتسم بالكفاءة يوفر عليه 3.2 دوالر 

يف استهالك الطاقة على مدى عمر اجلهاز.

السعودية  	 •

 8 يبلغ  سنوي  مبعدل  الكهربائية  الطاقة  على  الطلب  يزداد 
%،  مع التباين الواضح يف معدالت استهالك الكهرباء خالل فصول 
السنة، وُتشري اإلحصائيات الرمسية إىل أن قطاع املباني يستهلك 
يذهب  منها   %  70 وأن  املنتجة،  الكهربائية  الطاقة  من   %  80
املباني السكنية مبفردها أكثر من  التكييف، حيث تستهلك  إىل 
وزارة  ألزمت  وقد  اململكة،   يف  املنتجة  الكهربائية  الطاقة  نصف 
التجارة والصناعة السعودية املصانع الوطنية ومستوردي األجهزة 
الكهربائية بوضع بطاقة الكفاءة على األجهزة الكهربائية لتمكني 
املستهلك من معرفة مستوى أداء اجلهاز وكفاءته وجودته ومقدار 
استهالكه للكهرباء مقارنة مع األجهزة األخرى املنافسة،  وطبقت 
وطبقته إلزاميا إعتبار من  2009م  الربنامج اختياريًا اعتباراً من 

2010م.
وتظهر بطاقة “كفاءة الطاقة” بشكل بارز عدد النجوم اليت 
وصوال  أدنى  كحد  جنمات  ثالث  من  الشباك  مكيفات  يف  تبدأ 
جنمات   4 من  املنفصلة  املكيفات  يف  تبدأ  فيما  جنمات،   6 إىل 
ـ6 جنمات، كما تضم البطاقة تعريفا  إىل احلد األدنى املوضح ب
الطراز،  ورقم  للمنتج،  التجارية  والعالمة  اجلهاز  إصدار  بسنة 
واالستهالك السنوي للطاقة )كيلو واط ساعة(، إضافة إىل رقم 
ونسبة  اجلهاز،  الختبار  املطبقة  السعودية  القياسية  املواصفة 
كفاءة الطاقة  “EER”وسعة التربيد للمكيف حبسب الوحدات 
احلمل  بسعة  أو  املكعب  بالقدم  للثالجة  احلجم  أو  احلرارية 

للغسالة بالكيلو جرام.

1.4 - مدى الوفر يف الطاقة يف الدول اليت طبقت برنامج 
مواصفات بطاقة كفاءة الطاقة اإللزامية.

اسرتاليا: أجنزت اخنفاضا يف استهالك الطاقة بلغ حوالي  •
استهالك  بطاقات  حتمل  اليت  لألجهزة  بالنسبة   %  11

يف  جيجاوات  حنو 94  توفري  مت  و  عام 1992م،   الطاقة 
االستهالك  من   %  1.6 يعادل  ما  او  الطاقة  استهالك 

املنزلي للكهرباء.

أوروبا: )املانيا 16.1 % زيادة يف كفاءة الطاقة السوقية  •
كفاءة  يف  زيادة   %  12.6 ،)هولندا  1993-1996م( 

الطاقة 1992-1995م(، )اململكة املتحدة %7.3 زيادة يف 
كفاءة  استهالك الطاقة يف الثالجات _ اجملمدات -1994 

1996م(.

الفلبني: 25 % زيادة يف متوسط كفاءة استهالك الطاقة  •
يف أجهزة التكييف بعد السنة األوىل من االستخدام، توفري 

6 ميجاوات يف الطلب و17 جيجاوات يف االستهالك.

كوريا: 11 % اخنفاض يف استهالك الثالجات من الطاقة  •
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بعد 3سنوات. 24 %، اخنفاض يف استهالك املكيفات من 
االستهالك  يف  اخنفاض  سنوات، )1.8 %  بعد 3  الطاقة 

القومي للطاقة 1992-1993م(

الواليات املتحدة: )8 % زيادة يف كفاءة استهالك الثالجات  •
من الطاقة 1972-1988م( أكثر من 3 % اخنفاض يف 
ومعدات  األجهزة  من  للطاقة  السنوي  املنزلي  االستهالك 

اإلضاءة.

للغسالة  القديم  الطاقة  كفاءة  ملصق  الشكل)6(: 

االتوماتيكية يف السوق األوروبية.

2.4 - مناذج من اشكال ملصقات كفاءة الطاقة.
•  السوق األوروبية:

شعار  من  االوروبية  للسوق  الطاقة  كفاءة  ملصقات  تتكون 
 A , B ، C ، D السوق األوروبية أو شعار األعمال اخلضراء,الرموز
E ، F ، G ،  مسجلة على أسهم خمتلفة األلوان ويشري السهم 
األصغر )لون أخضر غامق( إىل االستهالك األكثر كفاءة، بينما 

السهم األطول )لون أمحر غامق( يشري لألكثر أستهالكًا.
مسجل على امللصق أنه من الدرجة A واستهالك الكهرباء 
الغساالت  مع  جدول  نشر  يتم  احيانًا  ك.و.س/الدورة،   1.55
كمية  على  حيتوى  الذى  املرفق  اجلدول  مثل  االتوماتيكية 
  A الطاقة الكهربائية املستهلكة ك.و.س لكل دورة طبقا للرموز
B ، C ، D ، E ،F، وعند درجة حرارة عملية التشغيل )40 أو 60 

أو 90( درجة مئوية.

الطاقة  كفاءة  بطاقات  حتديث  مت  2010م  ديسمرب  يف 
التابعة للسوق االوروبية على أن يعمل بها اعتبارًا من ديسمرب 

2011م،   فامللصق اآلتي هو املعمول به حالياً.

•  السعودية 
ألجهزة  تصميمها   مت  التى  الطاقة  كفاءة  ملصقات  تتكون 
التكييف يوفر حنو  التكييف من أربع جنمات تدل على أن جهاز 
النجمتني،  ذي  باجلهاز  مقارنة  الكهربائية،  الطاقة  من   % 20
بينما تدل البطاقة اليت حتمل ست جنمات على أن اجلهاز قادر 
على توفري قرابة 30 % من الطاقة الكهربائية مبقارنته جبهاز 
ذي ثالث جنمات، حيث إن كل جنمة على البطاقة تعين توفري 

10 يف املائة من الطاقة.

للغسالة  اجلديد  الطاقة  كفاءة  ملصق  الشكل)7(: 
األوتوماتيكية يف السوق األوروبية.

وُتظهر )بطاقة كفاءة الطاقة( بشكل بارز عدد النجوم 
اليت تبدأ يف )مكيفات الشباك( من ثالث جنمات احلد األدنى 
يف  تبدأ  فيما  جنمات،  ست  إىل  وصواًل  األوىل  املرحلة  يف 
)املكيفات املنفصلة( من أربع جنمات احلد األدنى يف املرحلة 

األوىل إىل ست جنمات. 
وحبسب الربنامج الوطين لكفاءة الطاقة برفع معامل كفاءة 
كفاءة  معامل  رفع  املرحلة  تلك  تتضمن  للمكيفات،  الطاقة 
الطاقة يف مكيفات الشباك من 8.5 إىل 9.8 للمكيفات أقل من أو 
تساوي 24.000 وحدة حرارية بريطانية، مع إبقاء نفس معامل 
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األعلى  السعة  ذات  للمكيفات  مستوى 8.5  عند  احلالي  الكفاءة 

من 24.000 وحدة حرارية بريطانية، بينما سيتم رفع معامل 

كفاءة الطاقة يف املكيفات اجملزأة واألنواع األخرى )املنفصلة( من 

9.5 إىل 11.5 جلميع السعات،  وهو ما يعين ارتفاع احلد األدنى 

املكيفات  ويف  جنمات  أربع  إىل  الشباك  مكيفات  يف  النجوم  من 

املنفصلة إىل ست جنمات.

السوق  للثالجات يف  الطاقة   الشكل)8(: ملصق كفاءة 

األوروبية.

وبطاقات  مواصفات  برنامج  لدعم  املقرتحـة  الوسائل   -  5

كفاءة الطاقة.

االستثمارات  • توفري  يف  واملشاركة  للتمويل  آليات  إجياد 
املطلوبة.

ضبط التعريفة اجلمركية والضرائب املقررة.  •

إصدار تشريعات إلزامية ملواصفات كفاءة الطاقة. •

تطبيق برنامج بطاقة كفاءة الطاقة )تطوعي– إلزامي(. •

إىل  • للتحول  املستهلكني  لتشجيع  حتفيز  وسائل  تطبيق 

استخدام األجهزة عالية الكفاءة.
التوعية لكافة اجلهات ذات الصلة.  •
تنفيذ آلية للتخلص من األجهزة التقليدية.  •

 1.5 - منظومة اعداد برنامج بطاقة كفاءة الطاقة.

1.1.5 - تقييم حالة السوق. 

على الدولة وضع خطط تضمن من خالهلا أن  كل األجهزة 
الكهربائية تنطبق عليها معايري مواصفات كفاءة الطاقة وتبني 
كفاءة  ناحية  من  الكهربائية  املنتجات  بني  املقارنة  للمستهلك 
واملستوردين  للتجار  والدور  الفرصة  وتعطي  الطاقة  استهالك 
يف  للمشاركة  التجزئة  وبائعي  ومندوبي  االجهزة  وموزعي 
حركة  على  التعرف  يف  منهم  االستفادة  ميكن  حيث  الربنامج 
كل  على  الطلب  ومعدالت  املنزلية  الكهربائية  لألجهزة  السوق 
نوع ويف الرتويج للمنتجات عالية الكفاءة من خالل شرح وتوضيح 

مفهوم بطاقة كفاءة الطاقة للمستهلكني.
ومعرفة مدى درجة تشبع السوق باألجهزة حيث إن استخدام 
جهاز معني على نطاق كبري ميثل ميزة إلدراجه ضمن الربنامج 
ملا له من مردود يف حتقيق الوفر يف استهالك الطاقة الكهربائية 

.ومن هنا ميكن تقييم حالة السوق من خالل :
املستهلكني: 	 

 عينات مستويات معيشية خمتلفة. 	 
 استطالع معايري الشراء.	 
 املصادر التى تؤثر يف اختاذ قرار الشراء.	 
 مدى االهتمام بكفاءة الطاقة.	 

التجار واملوزعني:	 
 اعتبارات اختيار األجهزة يف أماكن العرض.	 
  مدى الوعي ببطاقة كفاءة الطاقة.	 

املصنعني:	 
كفاءة 	  عنصر  بأخذ  واهتمامهم  تفهمهم  مدى   

الطاقة يف االعتبار عند اإلنتاج.

 2.1.5 - تصميم مناذج لبطاقة كفاءة الطاقة.

على  االوىل  بالدرجة  املواصفات  تصميم  عبء  يقع 
من  الدول  معظم  يف  وأغلبهم  األجهزة  ومنتجي  مصنعي 
على  حثهم  فإن   ،  ) احلكومية  اجلهات  من  أو  اخلاص  القطاع   (
املشاركة يف الربنامج يعترب من املبادرات االساسية لالستفادة من 
يف  تساهم  اليت  االجراءات  افضل  حتديد  يف  التصنيعية  خرباتهم 
وإعداد  االقتصادية،  للظروف  ومالءمتها  الطاقة  كفاءة  حتسني 
مستويات  االعتبار  يف  األخذ  مع  البطاقات  من  خمتلفة  مناذج 

معيشية خمتلفة وجتارب الدول األخرى.

3.1.5 - الشكل النهائي لبطاقة كفاءة الطاقة. 

ذلك بني  يتم  ما  وغالبا  والتنسيق  التعاون  يعتمد على مدى 
هيئة املواصفات واملعايري لكل دولة بالتعاون مع اجلهات البحثية 
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واملصنعة  ويتطلب مشاركة فعالة من مؤسسات اجملتمع املدني 
استطالع  ويتم  االجهزة،   وموزعي   ) املستهلك  محاية  )مجعيات 
عينات  يشمل  حبيث  البطاقة  مناذج  ومضمون  شكل  حول  الرأي 

خمتلفة من املستهلكني واملصنعني.

يف  املرئية  للشاشات  الطاقة  كفاءة  ملصق  الشكل)9(: 

السوق األوروبية.

4.1.5 - جلان وضع املواصفات.

لكل  واملقاييس  املواصفات  هيئة  عن  منبثقة  تكون  ما  غالبا 
كما  واملصنعني  البحثية  اجلهات  من  العديد  مع  بالتعاون  دولة 
من  فعالة  مشاركة  الطاقة  كفاءة  معايري  برنامج  يتطلب 
وموزعي   ) املستهلك  محاية  مجعيات   ( املدني  اجملتمع  مؤسسات 

االجهزة .... اخل

5.1.5 - إصدار املواصفات.

املوحدة  واإلجراءات  القواعد  من  جمموعة  وضع  اىل  تهدف 
وتشمل  اختيارها  مت  التى  االجهزة  مواصفات  بتحديد  واخلاصة 
املالمح الرئيسية ملواصفة كفاءة الطاقة مثل اجملال، والتعاريف،  
وخطوات  وشروط  الطاقة،  كفاءة  ومتطلبات  عامة،  ومتطلبات 
املستقبلية  واحلدود  لالستهالك،   القياسية  واحلدود  االختبار، 

املستهدفة لالستهالك. 

6.1.5 - االعتماد وتصديق املعامل .

وجود  هو  الطاقة  كفاءة  معايري  برنامج  عناصر  اهم  أحد 
مصداقية  هلا  تكون  لكي  وحمايدة  معتمدة  اختبارات  معامل 
عاتقها  على  يقع  التى  وهى  بنتائجها  ودولي  حملى  واعرتاف 
والتحقق  املطلوبة  للمواصفات  املنتجات  مطابقة  من  التأكد 
أو  وجود  عدم  و  الطاقة،   كفاءة  ببطاقات  املوجودة  البيانات  من 
يف  يتسبب  عامليا  واملعتمدة  املؤهلة  االختبارات  معامل  حمدودية 
تأخر اجراء االختبارات والتساهل يف التطبيق مما يقلل من فاعلية 

الربنامج يف حتقيق أهدافه.

الشكل )10( : بطاقة كفاءة الطاقة ألجهزة التكييف يف السوق السعودية
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7.1.5 - التحليل والتقييم واملتابعة. 

لضمان  احللول  واجياد  املعوقات  حتديد  يف  تكمن  أهميته 
تطبيق  ملتابعة  آلية  وجود  من  والبد  للربنامج،  الفعال  التنفيذ 

الربنامج و إجراء مسح ميداني على النماذج.

8.1.5 - اإللزام والرقابة ومتابعة التطبيق. 

املسؤولة عن  أو اكثر من اجلهات  غالبا ما تكون هناك جهة 
مطابقة املنتجات احمللية  للمواصفة ومراقبة املنتجات الواردة من 

اخلارج للتأكد من مطابقتها للمواصفات املعمول بها يف الدولة .

6- أهمية حتسني كفاءة الطاقة يف ليبيا .

يفسر البعض ترشيد استهالك الطاقة بأنه ضوابط وإجراءات 
تقيد حرية االستخدام واالستفادة من مصادر الطاقة،  أو أنه عبارة 
الكهرباء.  إمدادات  يف  نقص  عن  ناتج  للتوفري  خاص  اسلوب   عن 
االستهالك وإمنا  تقليل  أن ترشيد االستهالك ال يعين  واحلقيقة 
من  حيد  مبا  الكهربائية  الطاقة  ملوارد   االمثل  االستهالك  يعين 
املساس  أو  إنتاجيتهم  أو  املساس براحة مستخدميها  إهدارها دون 

بكفاءة االجهزة واملعدات املستخدمة.

اجلدول )3( : حساب األرباح واخلسائر لعام 2012م بسعر الوقود احمللي. ]1[

الطاقة الكلية القطاع
املباعة ك.و.س

التكلفة
 م.د.ل.

الوحــدة  تكلفــة 
درهــم/ك.و.س

سعر الوحدة املباعة 
درهم/ك.و.س

العائد 
م.د.ل

الفرق
 م.د.ل

- 7,4417189720148.8569.3منزلي

- 1,04086833031.254.7زراعة صغرية
- 1,39368493244.623.5زراعة كبرية

- 91164704238.225.4صناعات خفيفة

- 90142473127.914.3صناعات ثقيلة

- 2,5072018068170.530.2جتاري
3,696238مرافق عامة

6468251.313.3
3,075183إضاءة عامة

5968
209.1

26.2
- 42 %20,9631,5997644.0291.6اإلمجالي

1.6 - الطاقة الكهربائية يف ليبيا وعدد السكان

 تعترب الشركة العامة للكهرباء )GECOL( املنتج واملوزع 
فى  املنتجة  الطاقة  يبني    4 اجلدول  ليبيا،  يف  للكهرباء  الوحيد 

ليبيا.

اجلدول )4( : الطاقة املنتجة يف الشبكة الليبية. ]1[

الطاقة املنتجةالسنة
 )ك.و.س(

عدد السكان

200725,4156049900
200828,6666189040
200930,3376332633
201032,5586478917
201126,3486628580
201233,9806781700

اخلمس  السنوات  خالل  املنتجة  الطاقة  يف  زيادة  ويالحظ 
بعدد  مقارنة  االستهالك  معدل  زيادة  يالحظ  أيضا  األخرية،  
السكان وهذا يدفعنا اىل ترشيد استهالك الطاقة وتوفريها ملا هلا 

من فوائد اقتصادية وبيئية للبالد، وإحدى طرق ترشيد استهالك 
التشغيل  معامل  مواصفات  مراعاة  ضرورة  هي  وتوفريها  الطاقة 
وهذا مثال بسيط لذلك: مكيف هواء سعة 18000 وحدة حرارية  
) 5.275 ك.و.س(،  معامل الكفاءة 80 % وأخرى 50 % كما هو 

مبني يف اجلدول 5.

ولو أخدنا يف االعتبار عدد 2 مكيف لكل مشرتك يف القطاع املنزلي 

وال  شتاء  وتدفئة  صيفا  تربيدًا  يشتغل  املكيف  أن  باعتبار  فقط 

يعمل يف فصلي الربيع واخلريف يكون مقدار التوفري من ناحية 

بند الكفاءة: 

)30806-19235.5( × 2 × )0.5( )نصف املدة(= 11570.5 

ك.و.س  سنويا لكل منزل يف قطاع التكييف فقط.

 20 وتعريفة  منزل  مليون  باعتبار  اقتصادية  ناحية  ومن 
231.41 مليون دينار سنويا لو  درهمًا لكل ك.و.س فسيتم توفري 

مت استخدام مكيف ذي كفاءة أعلى.
وهناك عدة بنود أخرى تساعد يف ترشيد االستهالك للطاقة 
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هلذا املكيف منها: 
إحكام إغالق األبواب والنوافذ .  •
تنظيف املرشحات من الغبار .  •

تعديل املكيف عند درجة حرارة 25 0م ]6[.   •

ملكيف  املستهلكة  الطاقة  حلجم  مقارنة   :  )5( اجل��دول 

مبعاملني خمتلفني للكفاءة.

مكيف معامل البيان
الكفاءة 80% 

مكيف معامل 
الكفاءة 50 %

الطاقة املستهلكة 
يف الساعة

=0.8/5.275

6.593 ك.و.س

=0.5/5.275

 10.55 ك.و.س
الطاقة املستهلكة 

يف اليوم
 8 × 6.593 

ساعات عمل= 52.7 
ك.و.س

10.558 × ساعات 

عمل=84.4 ك.و.س

الطاقة املستهلكة 
يف السنة

365×52.7 يوم = 

19235.5 ك.و.س

365×84.4 يوم = 

30806  ك.و.س

وتشري الدراسات ]1[ إىل أن القطاع املنزلي يستهلك 36 % من 

إمجالي إنتاج الكهرباء، وأن التزام أغلبية مشرتكي القطاع املنزلي 

وعددهم حوالي مليون مشرتك يف ليبيا]5[  برتشيد االستهالك 

ميكن أن يؤدي إىل خفض ملحوظ يف االستهالك، ومن ثم تقليل 

فرتات انقطاع الكهرباء اليت ستتزامن مع ارتفاع األمحال.

املنزلي  االستهالك  قيمة  من   % 20 متثل  اإلضاءة  أن  ومبا 
]1[، فإن أسهل وأسرع طريقة للرتشيد هي تغيري نظام اإلضاءة 

يف املنازل من مصابيح عادية إىل مصابيح موفرة. 
أننا  من  الرغم  على  للطاقة  املوفرة  املصابيح  فإن  وللتوضح 
حنصل منها على نفس شدة اإلضاءة مقارنة باملصابيح العادية 
إىل  بني60  ترتاوح  بنسبة  الكهرباء  استهالك  ختفض  فإنها 
80 %. وبإجراء مقارنة بسيطة بني املصابيح الكهربائية العادية 
منخفضة  العادية  املصابيح  أن  جند  للطاقة  املوفرة  واملصابيح 
الكفاءة واملوفرة عالية الكفاءة، وبالرغم من أن املصابيح العادية 
على  ساعة   1500 يتعدى  ال  تشغيلها  عمر  ولكن  مكلفة  غري 
أقصى تقدير، بينما املصابيح املوفرة تكلفة شرائها متوسطة يف 

مقابل عمر تشغيل يرتاوح بني 6 آالف و 15 ألف ساعة. 
وفيما يلي مقارنة بني مصباح عادي وآخر موفر هلما نفس 
مستوى اإلضاءة حوالي 800 لومن األول 60 وات والثاني 13 وات.

املصباح املوفراملصباح العاديالبيان
13 وات.60 واتقدرة املصباح

الطاقة املستهلكة يف 
اليوم

60*8 ساعات = 480 

و.س
13*8 ساعات = 104  

و.س

الطاقة املستهلكة يف 
السنة

480*365 يوم =  

175.2  ك.و.س

104*365 يوم = 38  

ك.و.س

القطاع  يف  مشرتك  لكل  مصابيح  االعتبار 10  يف  أخدنا  ولو 
لكل  سنويا  ك.و.س   1372 التوفري  مقدار  يكون  فقط  املنزلي 

منزل يف قطاع اإلضاءة فقط.
ومن ناحية اقتصادية باعتبار مليون منزل ]5[ وتعريفة 20 
درهم لكل ك.و.س فسيتم توفري 27.5 مليون دينار سنويا لو مت 

استخدام املصابيح املوفرة. 

مواصفات  لربنامج  القانوني  لإلطار  احلالي  الوضع   -  7
بطاقة كفاءة الطاقة 

للطاقة  االقليمي  املركز  بها  قام  التى  الدراسة  واقع  من 
الربامج  موقف  حول   )RCREEE( الطاقة  وكفاءة  املتجددة 
الدول  يف  املنزلية  الكهربائية  لألجهزة  الطاقة  لكفاءة  الوطنية 
قدمت  التى  الدول  من  العديد  هناك  ان  جند  باملركز،   االعضاء 
خططًا وبرامج لتحسني كفاءة الطاقة يف القطاعات املختلفة،  
إال أن الدول التى طورت برامج مواصفات وبطاقة كفاءة الطاقة 
االردن،  وهي  االعضاء  الدول  من  دول  ست  هي  املنزلية  لألجهزة 

وتونس ،واجلزائر، ولبنان ، وسوريا ومصر.
األردن   •

بتاريخ  األردني  الوزراء  جملس  عن  صادر  قرار  مبوجب 
2004/09/07م مت إقرار تطبيق االسرتاتيجية الوطنية لرتشيد 
لتكون  الغاية  هلذه  فنية  قواعد  إعداد  ومت  الطاقة،   استهالك 
املنزلي  االستخدام  ذات  الكهربائية  للسلع  التطبيق  يف  إلزامية 

حملية الصنع أو املستوردة وذلك لتحسني كفاءة الطاقة.
تونس   •

يف  بالتحكم  يتعلق  2004/08/02م  بتاريخ  قانون  صدر 
املؤسسات  إجبار  خالل  من  وذلك  ترشيدها  وعمليات  الطاقة 
للطاقة،   ودوري  إجباري  تدقيق  على  للطاقة  املستهلكة  الكربى 
لألجهزة  مورد  أو  مصنع  كل  إجبار  القانون  ينص  كذلك 
الطاقة  استهالك  مستوى  على  تدل  بيانات  بوضع  الكهربائية 

الفعلي لألجهزة الكهربائية.
اجلزائر   •

بتاريخ   16-05 رقم  التنفيذي  املرسوم  إصدار  مت 
2005/01/11 م بتحديد القواعد اخلاصة بالفاعلية الطاقوية 
املطبقة على األجهزة الكهربائية ومنها يذكر الصانع البيانات 
اخلاصة باستهالك الطاقة واإلشارة إىل صنف انتماء تلك األجهزة 
صناديق  وعلى  األجهزة  على  البطاقات  ووضع  البطاقة  على 
مبلصق  يتعلق  2009/2/21م  بتاريخ  قرار  وصدر  التغليف،  
ذات  املشرتكة  واألجهزة  واملكيفات  واجملمدات  للثالجات  الطاقة 

االستعمال املنزلي.
لبنان   •

سيما  وال  الطاقة  كفاءة  يرعى  قانوني  إطار  أي  يوجد  ال 
من  االدنى  للحد  املطابقة  مواصفات  أو  الطاقة  كفاءة  بطاقة 
املعايري اال انه جتري مناقشة ملسودة مشروع قانون حفظ الطاقة 
واآلن يتم االعداد إلصدار املراسيم االلزامية املطابقة للحد االدنى 
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املنزلية  واألدوات  األجهزة  كفاءة  تصنيف  وبالتالي  املعايري  من 
بهدف حتسني أدائها.

سوريا   •
اخلاص  2008/10/08م  بتاريخ   18 رقم  القانون  صدور 
الكهربائية  التجهيزات  يف  الطاقة  استهالك  كفاءة  مبعايري 
املنزلية واخلدمية والتجارية بهدف رفع كفاءة استخدام الطاقة 
استهالك  كفاءة  معايري  بتطبيق  وذلك  الكهربائية  االجهزة  يف 
حمليا  املنتجة  لألجهزة  التنافسية  القدرة  وتعزيز  الطاقة،  
واألجهزة املستوردة باإلضافة إىل ختفيض اآلثار السلبية الناجتة 

عن توليد الطاقة الكهربائية.
مصر   •

بإلزام  قرارات  يوجد  الطاقة  كفاءة  مواصفات  برنامج   
لألجهزة  القياسية  باملواصفات  االلتزام  واملستوردين  املصنعني 
بتاريخ 2002/02/19م  رقم 266  والقرار  املنزلية   الكهربائية 
باإلنتاج طبقا للمواصفات املصرية لكل من الثالجات واجملمدات 

واملكيفات. 
اخلاص  2003/7/30م  بتاريخ   180 رقم  القرار  أيضا 

بالغساالت الكهربائية طبق املواصفات املصرية ]3[.

كفاءة  ملصق  مشروع  تنفيذ  على  املرتتبة  الفوائد   -  8
الطاقة لألجهزة الكهربائية املنزلية .

السياسات  اكثر  من  الطاقة  كفاءة  بطاقات  برامج  تعترب 
فاعلية لتحسني كفاءة الطاقة ألنها حتقق األهداف اآلتية :

طاقة . 1 توليد  حمطات  بناء  يف  املطلوبة  االستثمارات  خفض 
الطاقة  يف  املرتتب  الوفر  بسبب  وذلك  جديدة.  كهربائية 
نتيجة لرتشيد استهالكها يف األجهزة املنزلية .حيث ثبت من 
من  واحد  كيلووات  توفري  تكلفة  أن  التجارب  من  العديد 
الطاقة من خالل برامج حتسني كفاءة استخدام الطاقة تقل 
إضافة  طريق  عن  الطاقة  من  مثيله  تركيب  عن  بكثري 

وحدات توليد باحملطات القائمة او اجلديدة.

)تغري . 2 احلراري  لالحتباس  املسببة  الضارة  االنبعاثات  خفض 
بالطريقة  الطاقة  إنتاج  اخنفاض  بسبب  وذلك  املناخ(. 
الكربون  أكسيد  ثاني  انبعاثات  من  سيقلل  مما  التقليدية، 
من حمطات التوليد وبالتالي سيقلل التلوث البيئي، وتساهم 
استهالك  من  احلد  يف  الطاقة  كفاءة  مواصفات  برامج 
تتناسب  الكربون  أكسيد  ثاني  انبعاثات  ان  حيث  الكهرباء 
طرديا مع حجم الطاقة املنتجة بالوقود األحفوري املستخدم 
يف حمطات التوليد احلرارية وحيقق فوائد اقتصادية تتمثل 

يف احلفاظ على املوارد الطبيعية .

رفع القدرة التنافسية بني املنتجني احملليني وحتسني كفاءة . 3
منتجات  تنتج  اليت  احمللية  الشركات  إن  حيث  منتجاتهم. 
املنتجات  منافسة  على  القدرة  هلا  ستكون  الكفاءة  عالية 
هلا  ويفتح  العاملية  التكنولوجيات  أحدث  ،ملواكبة  املستوردة 

إغراق  دور يف جتنب  وللمواصفات  التصدير,  اسواق  املزيد من 
كفاءة  وحتسني  الكفاءة  منخفضة  باملنتجات  السوق 

املنتجات.

املنزلي. . 4 املستهلك  لدى  الطاقة  استهالك  فاتورة  ختفيض   
استخدام األجهزة عالية الكفاءة ذات االستهالك األقل للطاقة 
سيعود بشكل مباشر على املستهلك يف املقام االول من خالل 
خفض قيمة فاتورة الطاقة اليت يستهلكها شهريا ويوفر جزءاً 
مستوى  لتحسني  أخرى  متطلبات  يف  به  يستفاد  دخله  من 

املعيشة.

على . 5 الطلب  تقليل  إن  حيث  الوطين.  االقتصاد  اداء  حتسني   
الطاقة سيساهم يف التقليل من عبء فاتورة الطاقة اليت تثقل 
الغاز   ( املتاحة  احمللية  املصادر  وتوفري  الوطين  االقتصاد 
االفرتاضي  العمر  يطيل  مما  السائل(  الوقود  أو  الطبيعي 
الستخدام هذه املوارد الناضبة او يتيح إمكانية تصديرها مما 
التجاري  العجز  الصادرات وحيد من  زيادة حصيلة  يؤدي إىل 

وينعكس بشكل اجيابي على ميزان املدفوعات ]4[.

9-خامتة

لكفاءة الطاقة دور هام يف حتقيق التنمية املستدامة جلميع 
الدول وباألخص الدول النامية وذلك نتيجة لزيادة الطلب على 
الطاقة بشكل كبري وهو نتاج طبيعي لتلك الدول نظرًا للجهود 
كفاءة  مستويات  لوجود  وأيضا  التنمية،  لتحقيق  املبذولة 
متدنية مقارنة مبستوياتها يف الدول املتقدمة، فإن األعباء تتزايد 

على تلك الدول النامية.
ولتحسني كفاءة الطاقة لدى املستهلك النهائي فإن برامج 
هلا  اليت  الربامج  من  واملعدات  لألجهزة  الطاقة  كفاءة  بطاقات 

تأثري مباشر وكبري يف ترشيد استهالك الطاقة.
وحاليًا يتم تطبيق برامج بطاقات كفاءة الطاقة يف العديد 
يف  اخلاصة  منهجيتها  دولة  ولكل  والنامية  املتقدمة  الدول  من 

التطبيق من حيث املعايري والقوانني.
كبري  بشكل  يعتمد  الطاقة  كفاءة  بطاقات  برامج  وجناح 
العالقة،  ذات  اجلهات  بني  التنسيق  ومدى  السوق  تفاعالت  على 

واليت سيتم تنفيذ الربامج من خالهلا.
املرجوة  األهداف  إىل  للوصول  اآلليات  من  العديد  وهناك 

ومنها:
تبين اسرتاتيجيات وطنية واضحة مدعومة بتشريعات 	 

وقوانني ملزمة.
دعم اجلهات املختصة باإلشراف واملتابعة.	 
توفري معامل االختبار حمليًا ودعمها من خالل تدريب 	 

الكوادر الوطنية وتأهيلها.
على 	  والعمل  العربية  وخاصة  الدول  بني  التنسيق 

توحيد املواصفات , آخذين يف االعتبار الظروف املناخية 
لكل دولة, والتعاون فيما بينها يف جمال تبادل اخلربات.

األجهزة 	  استخدام  خيص  فيما  املستهلك  توعية   



حنو تطبيق نظام ملصقات الطاقة لرتشيد االستهالك وتوفري املوارد يف ليبيا...

29

 2
01

6 
-  )

1(
دد 

لع
5( ا

د )
جملل

-  ا
ة 

دام
ست

 امل
ة

مي
تن

وال
ة 

س
شم

ة ال
اق

ط
 ال

إقامة  خالل  من  وذلك  العالية,  الكفاءة  ذات  واملعدات 
الندوات التوعوية واإلعالن يف وسائل اإلعالم املختلفة.

واستهالك 	  بإنتاج  اخلاصة  البيانات  بقواعد  االهتمام 
الطاقة وحتديثها.

10- املراجع 

[1-1 gecol.ly     http://www    الشركة العامة للكهرباء  

.gecol.ly/aspx/Statistics.aspx

ترفـــع 2-1] طاقيـــة  الكــــــهرباء..لصاقـــات  استهالك  ترشيد   

ســـــــوية املنتج احمللي.. تربط بني التكلفة والكفاءة.. ومناذج 
http://thawra.sy/_print_veiw.as .صديقة للبيئة

 p?FileName=2510563120120520200012

الطاقة 3-1] وكفاءة  املتجددة  للطاقة  االقليمي  املركز   

RCREEE   . www.rcreee.org_sites_default_

files_rcreee_plan_standardsforhomeappli

ancesinrcreeemembersates_12_ar.pdf

املشروع االردنى االملاني لرتشيد استهالك الطاقة.4-1]  

[5-1     http://bsc.ly   .املسح الوطين للسكان 2012 م  

16[-http://w w w.rapidtables.com/convert/

power/BTU_to_kW.htm.


