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 المحتوٌات 
مقدمة 
"سٌاسات دعم أًسعار الطاقة فً الدول العربٌة: -أوال 
 أشكال الدعم وأهدافه -ألف 
 سلبٌات برامج دعم أسعار المحروقات والكهرباء -باء 
"الحاجة إلى قٌام مشارٌع كفاءة الطاقة والطاقة  -ثانٌا

 المتجددة فً الدول العربٌة
"آلٌات التحفٌز البلزمة لمشارٌع كفاءة الطاقة والطاقة  -ثالثا

 المتجددة
"ترشٌد الدعم بهدف التروٌج لمشارٌع كفاءة الطاقة  -رابعا

 والطاقة المتجددة:
 ترشٌد الدعم و/أو الغائه فً دول عربٌة مختارة -ألف 
 سٌاسات الدعم بٌن اإللغاء والترشٌد -باء 
الخالصة 
 
 
 
 
 
 

 



 مقدمة
 تؤمٌن الوصول إلى خدمات الطاقة، السٌما الحدٌثة منها

الكهربائٌة، من ضمن خطط التنمٌة المستدامة، وتحدٌداً 
بدوافع إجتماعٌة، كمحاربة الفقرواألمٌة وتؤمٌن الظروف 

الصحٌة المناسبة، وبدوافع إقتصادٌة، لتحفٌز الصناعة 
 والزراعة والخدمات.

.كهربة الرٌف 
 إرتفاع أسعار النفط، عدة مرات: كانت وتائر هذا اإلرتفاع

الزٌادة فً دخل الفرد. سٌاسة دعم تزٌد بؤضعاف عن وتائر 
أسعار المشتقات النفطٌة والغازالمنزلً والكهرباء، 

بالتوازي فً بعض األحٌان مع دعم أسعار الغذاء األساسً 
 كالخبز والحبوب والسكر.

 سٌاسة الدعم لم ًتكن ناجحة وملبٌة ًًلمال األفراد
 والمجموعات

لم ٌكن إلغاء الدعم باألمر السهل 
ترشٌد سٌاسة االدعم المطلوب هو 

 
 

 

 



 مقدمة
 على المستوى العالمً: فً الدول الصناعٌة المتقدمة، رافق

إرتفاع أسعارالنفط، منذ سبعٌنات القرن الماضً، توجه إلى 
لجم إرتفاع أسعار الطاقة وكلفتها النهائٌة: محور العمل 

 تحسٌن كفاءة الطاقة إنتاجا" نقبل" وإستخداما" 
 "الدافع الرئٌسً لتحسٌن كفاءة الطاقة، كان اقتصادٌا

بإمتٌاز، الحقاً: محاربة التلوث وحسن إدارة الموارد 
الطبٌعٌة/خفض إستهبلك الوقود األحفوري المعرض 

للنضوب، مخاطراإلحترار العالمً وتغٌر المناخ، ضرورة 
الحد من اإلنبعاثات، ال سٌما إنبعاثات ثانً أكسٌد الكربون 

هو نتٌجة لعملٌات اإلحتراق(، اإلتفاقٌة اإلطارٌة )منها 
 لتغٌر المناخ فً العام 

 تؤمٌن الوصول إلى خدمات الطاقة الحدٌثة، زٌادة كفاءة
الطاقة، مضاعفة حصة الطاقة المتجددة فً مزٌج الطاقة، 

 طاقة نظٌفة وبؤسعار معقولة.
   ترشٌد دعم الطاقة، لٌصب فً خانة تحفٌز مشارٌع تحسٌن

 الطاقة والطاقة المتجددة.كفاءة 
 
 
 
 
 



 "سٌاسات دعم أسعار الطاقة فً الدول العربٌة: -أوال 
 أشكال الدعم وأهدافه: –ألف 

إعتمدت حكومات الدول العربٌة سٌاسة دعم أسعار المحروقات 
 وأسعارالكهرباء:

 الفارق بٌن مستوٌات األسعار المحلٌة ومستوٌات األسعار الدعم"
 المرجعٌة".

 درجات متفاوتة : دعم المستهلكٌن و دعم المنتجٌن الدعم على
 أٌضا.

 لدى تزوٌده بالمحروقات )المشتقات النفطٌة دعم المستهلك
سلع ٌتم تداولها فً األسواق العالمٌة، ٌكون  والغاز المنزلً(:

حٌن ٌدفع المستهلك أقل من السعر المرجعً، أي أًقل من السعر 
ما دعم المستهلك عبر الدولً مع تكالٌف النقل والتوزٌع؛ أً 

 التعرفات الكهربائٌة المدعومة فٌكون عندما تقل اًلتعرفة عن كلفة
إنتاج ونقل وتوزٌع الطاقة الكهربائٌة زائد عائد طبٌعً على 

 رأس المال.
  فً حالتٌن: إما أن ٌحصل المنتج على أسعار أعلى دعم المنتج

أو أن من سعر مرجعً معٌن )سعر الكلفة زائد الربح المعتدل(، 
ٌكون المنتج متكبداً لخسارة بالمقارنة مع سعر مرجعً معٌن، 

 فٌتم دعمه لبلستمرار فً االنتاج دون خسارة.
 
 
 
 
 
 
 



 
 "سٌاسات دعم أسعار الطاقة فً الدول العربٌة: -أوال 

 أشكال الدعم وأهدافه: –ألف 

الدول الصناعٌة المتقدمة تعتمد الدعم كأداة لتحقٌق سٌاسة -
 وأهداف معٌنة:

  دعم اسخراج الفحم الحجري من المناجم فً أوروبا حٌث الكلفة
ملٌار  10، وٌبلغ الدعم اًلسنوي  2026غٌر منافسة لغاٌة اًلعام 
ملٌار فً ألمانٌا. دعم الطاقة النووٌة:  3.7ٌورو ًفً أوروبا منها 

دول فً االتحاد االوروبً أًن دعم الطاقة النووٌة هو  8تعتبر 
 ددة، لخفض االنبعاثات ومحاربة تغٌر المناخ.كدعم الطاقة المتج

 ،أهداف محددة ومعلنة فً الدول المتقدمة 
   فً الدول حٌث توجد آلٌات للمحاسبة والمتابعة : منع الهدر

والفساد جراء ذلك. أما فً الدول حٌث ٌمكن للفساد أًن ٌستشري، 
فمن األفضل تحاشً دعم المنتجٌن ألنهم عادة من المتمولٌن 

 ٌن من رجال السلطة أو هم أنفسهم فً السلطة.القرٌب
 
 

قيمة الدعم ومجالته 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 "سٌاسات دعم أسعار الطاقة فً الدول العربٌة: -أوال 
 أشكال الدعم وأهدافه: –ألف 

 "إعفاء ضرٌبً  -ٌكون الدعم قبل الضرٌبة، أو ٌكون دعما" ضرٌبٌا
 كامل أو جزئً.

 :ضرائب على منتجات الطاقة كمبٌعات، معادلة مبدأ العدالة الضرٌبٌة
 للضرائب المفروضة على السلع اإلستهبلكٌة األخرى.

 مبدأ الكفاءة الضرٌبٌة: ٌفترض بالنظام الضرٌبً الكفء أن ٌفرض
على منتجات الطاقة ضرائًب إضافٌة تعكس السلبٌات الحقٌقٌة )تغٌر 

نتجات على المناخ بسبب اإلنبعاثات و التلوث( إلستخدام هذه الم
 المجتمع من النواحً الصحٌة والبٌئٌة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 "سٌاسات دعم أسعار الطاقة فً الدول العربٌة: -أوال 
 أشكال الدعم وأهدافه: –ألف 

صندوق النقد الدولً: طرٌقة منهجٌة لتقٌٌم كفاءة نظام الدعم ،
عبر إحتساب مإشر لهذه الكفاءة وفق مدى إستهداف نظام الدعم 
هذا للفقراء، فٌعطً المإشر نسبة ما تحصل علٌه شرٌحة أًفقر 

% من األسر من هذا الدعم، فإذا كانت أقل من الواحد )أي  40
%من اجمالً الدعم(، أعتبر النظام منحازا لؤلغنٌاء  40أقل من 

)برنامج الدعم غٌر ناجح(، بٌنما إذا كان  على حساب الفقراء
الح الفقراء، وأعتبر البرنامج المإشر أًكبر من الواحد، كان لص

 ناجحا وٌمكن اإلستمرار به.
 غالبٌة برامج دعم أسعار الطاقة فً الدول العربٌة، هً منحازة

برنام ا جا  17إلى ذوي الدخل المرتفع، إذ تبٌن من تحري نتائج 
 7لدعم أسعار الكهرباء والمشتقات النفطٌة والسلع األساسٌة فً 

 –المغرب  –مورٌتانٌا  –من الٌ –دول عربٌة هً: سورٌا 
مصر ولبنان، أن هناك فقط برنامج واحد منحاز للفقراء  –األردن

 هو دعم سعر الكاز )الكٌروسٌن( فً الٌمن.
  دعم المواد الغذائٌة ٌكون فقط منحازا للفقراء، أما دعم أسعار

الطاقة فهو منحاز لؤلغنٌاء الذي ٌستهلكون عادة من الطاقة 
 الفقراءأضعاف ما ٌستهلكه 

 
 
 
 
 
 
 



 
 "سٌاسات دعم أسعار الطاقة فً الدول العربٌة: -أوال 

 أشكال الدعم وأهدافه: –ألف 

 صعب التقدٌرإجمالً دعم الطاقة فً دولة معٌنة :- 
 - الموازنات العامة فً بعض الدول ال تتضمن أرقاما دقٌقة

دعم المنتجٌن ٌتم فً ظروف غٌاب للشفافٌة لناحٌة كلفة 
المبالغ لدعم تعرفات الكهرباء  -ومستوى كفاءته اإلنتاج 

غٌر دقٌقة فً ظروف عدم الشفافٌة فً كلفة انتاج ونقل 
وتوزٌع الكهرباء، خاصة أن الكلفة لٌست نفسها فً دول 

 العالم، وال ٌوجد أسعار مرجعٌة دقٌقة.
 فً الدول المنتجة للنفط والغاز، السٌما المصدرة لهما :

ا وأسعار الكهرباء داخل الدولة البعض ٌعتبر دعم أسعاره
هو وسٌلة لتوزٌع الدخل الناتج عن موارد طبٌعٌة متوفرة 
سٌاسة الدعم رشوة سٌاسٌة غٌر ذات منفعة حقٌقٌة للوطن 
والمواطن، إال إذا تم ترشٌدها وتطبٌقها بكفاءة وذكاء تكون 
القدرة على إدارة البرامج اإلجتماعٌة محدودة، فٌصار إلى 

 عار المحروقات والكهرباء.إعتماد دعم أس
 
 
 
 
 
 
 



 باء: سلبٌات برامج دعم أسعار المحروقات والكهرباء 

 عدم إعطاء األهمٌة البلزمة لكفاءة الطاقة التمٌٌز بٌن جهاز
كفوء وجهاز غٌر كفوء الدراسة اإلقتصادٌة تنطلق من 

 سعر الطاقة المستهلكة،وهو سعر مدعوم.
 ًالصناعات كثٌفة تشجٌع التوجه إلى اإلستثمار ف

اإلستهبلك للطاقة،بالطبع على حساب األنشطة كثٌفة 
 اإلستخدام للعمالة. وٌعنً ذلك تفاقم مشكلة البطالة.

 ،إعتماد الصناعات المحلٌة على الدعم لتحقٌق منافستها
 وعندما ٌزول الدعم، تفقد هذه الصناعات أسواقها.

نقل  خلق حوافز للتهرٌب، وهدر الموارد الوطنٌة، إذ ٌتم
المحروقات المدعومة بصورة غٌر شرعٌة من دولة داعمة 

 إلى دول جارة.
  هدر الموارد الطبٌعٌة وتشجٌع اإلفراط فً إستهبلك الطاقة

 .وتزاٌد اإلستهبلك بوتائر زٌادة سنوٌة غٌر معقولة
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 باء: سلبٌات برامج دعم أسعار المحروقات والكهرباء 

 الحقٌقة: األغنٌاء ٌستنزفون الموازنات غٌاب العدالة اإلجتماعٌة
 الحكومٌة،كونهم ٌستهلكون الطاقة أكثر من الفقراء.

 منافع دعم أسعار  2009فً العام دراسة أجرٌت فً مصر :
%  20الطاقة موزعة على خمس فئات إجتماعٌة، كل منها ٌمثل 
%( 46من المجتمع، كانت األعلى للفئة اإلجتماعٌة األكثر ثراء )

% و 14% و 19بعدها نسب اإلستفادة بالترتٌب  ثم جاءت
 %.9% و 11
 من السكان تستفٌد  20أخرى: شرٌحة أغنى دراسات دولٌة %

%( من 20% من الدعم، تستفٌد الفئة األفقر ) 50إلى  40بنسبة 
 %.7السكان بؤقل من 

 تعلٌم(  –مزاحمة دعم المساعدات اإلجتماعٌة )صحة
شق طرقات  –نى تحتٌة والمساعدات اإلقتصادٌة )إنشاء ب

 ؟ً؟؟. سٌاساتإلخ...؟( 

  عرقلة جهود تخفٌض عجز الموازنة/ الدول غٌر المنتجة للنفظ
 والغاز:اإلستدانة

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 باء: سلبٌات برامج دعم أسعار المحروقات والكهرباء 

 هدر الطاقة ٌعنً هدر المال العام: فً الدول الداعمة ألسعار
المنطقة العربٌة فٌها ست دول )قطر والسعودٌة  -الطاقة 

واإلمارات العربٌة المتحدة والكوٌت ولٌبٌا والجزائر( من أكبر 
دعم الطاقة فً  -عشرة بلدان داعمة للطاقة على مستوى العالم 

ات األسعار العالمٌة للنفط % من مستو85ٌو  40هذه الدول بٌن 
// دعم الطاقة قبل الضرائب فً  0201والكهرباء فً العام 

فً  2011ملٌار دوالر أمٌركً عام 177الدول العربٌة حوالً 

 ملٌار د.أ 109حوالً  الضرٌبًحٌن قدرت مبالغ الدعم 
 ،سوء أداء فً القطاعات  :عدم توفٌر الحوافز لزٌادة اإلنتاجٌة

وٌل المإسسات الحكومٌة العاملة فً مجال الطاقة اإلنتاجٌة، و تح
إلى مإسسات عدٌمًة الكفاءة تنتج بكلفة عالٌة وتتقاضى أسعارا 

 مخفضة.
  عدم اإلقبال على مصادر الطاقة المتجددة، لصعوبة تؤكٌد

 الجدوى اإلقتصادٌة بسبب إنخفاض أسعار الطاقة محلٌا.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  المحروقات والكهرباءباء: سلبٌات برامج دعم أسعار 

 ًخلل فً األداء السٌاسً العام، وفً المحاسبة الشعبٌة وف
األداء الدٌمقراطً، كون السلطة تشتري والء المواطنٌن. 

ومن المعروف أن الحكومات تتردد فً إلغاء الدعم أو 
تخفٌضه أو حتى ترشٌده، بسبب الخوف من إحتجاجات 

ٌاسٌة للحكومة شعبٌة واسعة النطاق تتولى المعارضة الس
توظٌفها لصالحها، وبسبب المعارضة القوٌة من أصحاب 

المصالح )مالكً الشركات الصناعٌة كثٌفة اإلستهبلك 
 مثبل(.

 ،حصول أخطاء فً التوقعات اإلقتصادٌة واإلحصائٌة
 وعدم شفافٌة فً أرقام كلفة دعم الطاقة.

  زٌادة التلوث البٌئً، وزٌادة اإلنبعاثات المإدٌة إًلى ًتغٌر
 اًلمناخ

 .اإلضرار بعملٌة التنمٌة المستدامة وعرقلتها 
   عدم تحقٌق األهداف األساسٌة المرجوة، لدى وضع

 سٌاسة الدعم: أي العدالة اإلجتماعٌة والتنمٌة اإلقتصادٌة
 "والطاقةالحاجة إلى قٌام مشارٌع كفاءة الطاقة  -ثانٌا 

 المتجددة فً الدول العربٌة:

 عوامل ترجح فرضٌة التزاٌد فً الستهالك –الف :
إستمرار التزاٌد فً الطلب ،  سٌما على الطاقة الكهربائٌة 

 فً الدول العربٌة، أهمها:
-  التزاٌد المطرد فً عدد السكان، وضرورة تؤمٌن الطاقة

ع التنمٌة البلزمة، والتً تتطلبها أٌضا مشارٌالكهربائًٌة 
 فً الدول العربٌة األقل نموا.



-  تزاٌد إستهبلك الطاقة الكهربائٌة لحاجات التكٌٌف

 بروز حدة فً تغٌر المناخ.والتبرٌد، فً ظروف 
- الحاجة إلى طاقة كهربائٌة إلنتاج المٌاه العذبة 

تدنً الكفاءة واألعتماد المفرط على النفط والغاز -باء 
 اٌجابٌات ومنافع الستفادة من الطاقة المتجددة فً  -جٌم

القرن التاسع عشر هو عصر الفحم الدول العربٌة : 
الحجري والطاقة البخارٌة، القرًن العشرٌن هو عصر النفط 

والغاز، القرن الواحد والعشرٌن هو ال محالة عصر 
 الكهرباء من الطاقة المتجددة.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 "المتجددة فً الدول العربٌة: إلى قٌام مشارٌع كفاءة الطاقة والطاقةالحاجة  -ثانٌا 

 امكانٌات الدول العربٌة بالستفادة من الطاقة الشمسٌة ٌومٌاا
ساعات، بٌن  4ألنتاج الكهرباء لعدد ساعات أطول ٌبلغ 

شروق الشمس فً دولة عمان شرقا وغروبها فً المغرب 
ألنتاج الكهرباء فً غربا، + االستفادة من طاقة الرٌاح 

مناطق جغرافٌة أوسع من الخلٌج العربً الى المحٌط 
الطلسً، تتضاءل معها امكانٌات غٌاب سرعات الرٌاح فً 
نفس الوقت، مما ٌكفل أستمرار الحصول على كمٌات من 
الطاقة على مدار الساعة. ٌسمح أتساع الشبكة الكهربائٌة 

ح على النظام الموحدة بزٌادة عامل الدخول لمزارع الرٌا
الكهربائً، مما ٌزٌد من فرص نجاح الربط الكهربائً 

 العربً.
   فعالٌة االستفادة من الطاقة الشمسٌة النتاج الكهرباء، كون

فترات ذروة استهبلك الكهرباء على الشبكات الكهربائٌة فً 
% من اجمالً  55دول الخلٌج العربٌة )ٌمثل استهبلكها 

فة الى تونس ، هً خبلل أستهبلك الدول العربٌة( اضا
 اشهر الصٌف وخبلل فترة سطوع الشمس.

 
 
 
 
 



 "الحاجة إلى قٌام مشارٌع كفاءة الطاقة والطاقة -ثانٌا 
 المتجددة فً الدول العربٌة:

 ًالتجاوب مع سٌاسات الحد من تغٌر المناخ، جٌث ستعان
الدول العربٌة من االحترار العالمً أكثر من سواها، 

تخفٌض االنبعاثات الناتجة عن استعمال والمساهمة فً 
 الوقود االحفوري النتاج الطاقة.

 تخفٌف التلوث الناتج عن عملٌات االحتراق فً المحطات
الحرارٌة التقلٌدٌة لتولٌد الكهرباء، بهدف الحد من تلوث 
الهواء و المٌاه و التربة، و بالتالً تبلفً النتائج السلبٌة 

 لى المنشآت.على صحة االنسان والنبات، وع
 توفٌر كمٌات من النفط والغاز، لتصدٌرها الى الخارج

 وبٌعها والحصول على عائدات مالٌة
  تحسٌن مٌزان مدفوعات الدول العربٌة المستوردة للنفط

 والغاز، وتخفٌف الضغط عن العملة الوطنٌة
 مساهمة الطاقة المتجددة ، حٌث تتوافر، فً االستقبلل

 اقة.الطاقً وأمن امدادات الط
   تكنولوجٌات تطبٌقات الطاقة الشمسٌة و طاقة الرٌاح شائعة

 ومتوفرة تجارٌا فً االسواق، وبؤسعار مبلئمة
 
 
 
 
 
 



 "الحاجة إلى قٌام مشارٌع كفاءة الطاقة والطاقة -ثانٌا 
 المتجددة فً الدول العربٌة:

 تحرٌر االنسان و المجتمع من هاجس استنزاف الوقود
 الحفوري.

الدول العربٌة حددت أهدافا لها فً :معظم مالحظة
اإلستراتٌجٌة العربٌة السخدامات الطاقة المتجددة، عبر 

وضع نسب مئوٌة للداللة على مساهمة الطاقة المتجددة، 
 وان بشكل ملتبس أحٌانا.

  كلفة صٌانة تجهٌزات أنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة
المتجددة ضئٌلة بالمقارنة مع كلفة صٌانة المجموعات 

 الحرارٌة التقلٌدٌة
  أسعار الطاقة الكهربائٌة المنتجة من مصادر الطاقة

المتجددة،غٌر متؤثرة بتقلبات أسعار النفط، التً مٌزت 
 تارٌخ استهبلك النفط فً العالم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 آلٌات التحفٌز الالزمة لمشارٌع كفاءة الطاقة –ثالثا" 
 والطاقة المتجددة

 بناء القدرات ونشر المعرفة وتوطٌن البحث العلمً  –ألف
 والتكنولوجٌا

 التشرٌعات واألطر المؤسساتٌة –باء 
 تموٌل مشارٌع الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة -جٌم 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 والطاقة المتجددة ترشٌد الدعم بهدف التروٌج لمشارٌع كفاءة الطاقة -رابعا" 
 ترشٌد الدعم و/أو الغائه فً دول عربٌة مختارة: –ألف 

 لبنان: 

 الٌوجد دعم لبلسعار المحروقات،)خبلل فورة أسعار النفط
عمدت الحكومة إلى دعم الغاز أوٌل، لحاجات التدفئة فً 

 ذلك توقف(.الخرٌف والشتاء، لكن 
 التعرفات الكهربائٌة مدعومة، وإن بدرجات متفاوتة منذ إنشاء

تجري إدارة كهرباء لبنان: قانون إنشائها فً مادته الثامنة "
مصلحة كهرباء لبنان، بطرٌقة تتٌح لها من جهة مواجهة كافة 

متطلبات اإلستثمار ( التشغٌل والصٌانة)، ومن جهة أخرى 
تموٌل التوظٌفات مشارٌع التجهٌز  المساهمة بنسبة معقولة فً

. هذه النسبة لتنمٌة نشاطها، وتوضع تعرفاتها إستنا ادا إلى ذلك"
المعقولة فً المساهمة فً التجهٌز كانت متغٌرة، تبعا الدرجة 

التوازن المالً فً كهرباء لبنان ، ولظروف البحبوحة أو الضٌق 
 فً المالٌة العامة للدولة اللبنانٌة.

 أسعار المحروقات فً كل مرة لدى حصوله،  إنعكس إرتفاع
إقباال من المستهلكٌن على إعتماد الطاقة الكهربائٌة كبدٌلة عن 

 الحلول األخرى.
 مصر 

- اكتشاف النفط والغاز كرس سٌاسة الدعم. لكن تحول مصرمن
دولة مصدرة إلى دولة مستوردة. وإرتفاع أسعار النفط عالمٌا 

% من 20عبئا كبٌرا: الدعم وضع على كاهل الخزٌنة اًلمصرٌة 
 – 2014ملٌار دوالر فً السنة المالٌة  20الموازنة العامة  )

2013 ) 
  2016قررت مصر زٌادة أسعار الوقود فً شهر ٌولٌو  ،

% 78فرفعت أسعار الغازولٌن والدٌزل أوٌل بنسب تصل إلى 
 %175وسعر الغاز الطبٌعً للسٌارات بنسبة 



لمواجهة 10لموازنة إلى وٌستهدف رفع الدعم خفض عجز ا %
 أزمة نقدٌة حادة.

 سنوات بدءا من  5قررت مصرالتخلص من دعم الطاقة خبلل
. وبالموازاة مع ذلك تتم زٌادة أسعار الكهرباء  2014العام 

، على أن ٌتم  2019تدرٌجٌا، للتخلص من الدعم فً منتصف 
اإلبقاء على حوالً ملٌار دولر أمٌركً لدعم محدودي الدخل 

فقط، الوفر المالً لبرامج الدعم سٌوجه إلى تعزٌز مخصصات 
 الحماٌة اإلجتماعٌة.

 -  دعم إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة و إقرار تعرفات لشراء
المنتجة من الخبلٌا الكهرضوئٌة ومحطات  -الطاقة الكهربائٌة 

 9557 -: 2017 – 2015الرٌاح التً ٌتم إنشاإها خبلل الفترة
أمٌركً للكهرباء المنتجة من طاقة الرٌاح و  سنت 11548

سنت أمٌركً للكهرباء المنتجة من الوحدات 1356-14534
 الشمسٌة المنشؤة بتموٌل خارجً.

 الكوٌت 

-  تمثل أسعار الطاقة فً الكوٌت الحدود الدنٌا التً ٌمكن
تصورها لتؤمٌن الطاقة للمستهلكٌن، سواء بالنسبة للمشتقات 

 النسبة للكهرباء.النفطٌة والغاز أو ب
 ،ًأسعار الكهرباء هً نفسها منذ ستٌنات القرن الماض

 سنت أمٌركً للكٌلووات ساعة. 0.7وهً أقل من 
 -  تؤخرت إعادة النظر فً هذه األسعار، رغم أن التقدٌرات

تشٌر إلى وجود إستهبلك زائد وهدر بحدود الثبلثٌن 
بالمائة؛ وكانت هناك تحذٌرات من تؤخر اإلصبلحات 

اإلقتصادٌة )تقرٌر وكالة مودٌز( ومن خطر خفض 
تصنٌف الكوٌت اإلئتمانً، وبالتالً خفض قٌمة الدٌنار 



الكوٌتً . كما أعلن مدٌر إدارة الشرق األوسط وآسٌا 
الوسطى فً صندوق النقد الدولً أن الكوٌت، التً تعتمد 
على النفط، تواجه تحدٌات وعجزا مالٌا فً مٌزانٌتها لهذا 

 عام المقبل.العام وال
 الكوٌت 

 مإخرا عرضت الحكومة الكوٌتٌة مشروعا متواضعا لزٌادة
محدودة فً التعرفات الكهربائٌة، ٌإدي إلى وفر سنوي بحدود 
ملٌار دٌنار كوٌتً ، فرفضته لجنة الشإون المالٌة واإلقتصادٌة 
البرلمانٌة، التً وضعت مقتراحا، ٌإدي إلى وفر سنوي بحدود 

تمس التعرفة لشرٌحة اإلستهبلك الشهري ملٌون د.ك. لم 700
من المستهلكٌن(،  30كٌلووات ساعة )حوالً % 6000لغاٌة 

سنت أمٌركً: ما ٌدفعه المواطن  057وهذه التعرفة أقل من 
 6000شهراٌا تسدٌدا لفاتورة الكهرباء لدى إستهبلكه 

دٌناركوٌتً )مقارنة مع  12ك.و.س.فً الشهر، ال ٌتعدى 
( فً حٌن تتحمل 132ودبً  3455رٌن والبح 48السعودٌة 

د.ك. وتلحظ الخطة المزمع تطبٌقها أن تطال  1800الدولة 
الزٌادة المحدودة جدا القطاع التجاري فً الشهر الثبلثة األولى 

( ثم القطاع اإلستثماري، ثم القطاع 2017)منتصف العام 
الحكومً، ثم القطاع الزراعً والصناعً، ثم القطاع السكنً 

ك.و.س شهرٌا فً منتصف العام  6000هلك أكثر من لمن ٌست
 80.علما أن الدعم مستمر ولكن بنسب أقل نسبٌا 2018%

 % لآلخرٌن.65لذوي الدخل المحدود و 
  القانون القاضً بزٌادة التعرفات، ٌتضمن اإلجازة بمنح حوافز

نقدٌة أو عٌنٌة لمن ٌساهم من المواطنٌن فً ترشٌد إستهبلك 
 الكهرباء.



 العربٌة السعودٌة: المملكة 

 إرتفعت المبالغ المخصصة للدعم بشكل كبٌر بعد إرتفاع أسعار النفط
ولم تكن هناك شكوى من الناحٌة المالٌة نظرا لعائدات  2013-2008

 مبٌع النفط الكبٌرة،
 ًفً إطار تنفٌذ المادة الرابعة من إتفاقٌة تؤسٌسه، صندوق النقد الدول :

إنخفاض أسعار  2015البلدان األعضاء:عام ٌجري مناقشات ثنائٌة مع 
النفط ٌضفً أهمٌة أكبر على اإلصبلحات الهٌكلٌة + التذكٌر بتوصٌات 

 ، "ضرورة تعدٌل أسعار  2014الخبراء لعام 
الطاقة بالزٌادة للحد من نمو الطلب المحلً على الطاقة 
- ٌنظر فً إجراء إصبلحات فً أسعار الطاقة فً القطاعات التجارٌة

 والصناعٌة، وتركز
 الحكومة على رفع معاٌٌر الكفاءة، وٌجري العمل عى تطوٌر شبكات

 النقل العام.
-  أعلنت السعودٌة رفع أسعار البنزٌن  2016مٌزانٌة السعودٌة للعام :

 والغاز والكهرباء،
 ًلكن ٌظهر أنه مازال هناك الكثٌر من الدعم، لسٌما أًلسعار الكهرباء ف

 الشرائح الدنٌا.
أشٌر إلى أن خفض الدعم الذي أعلن حٌنذاك  2016ً مطلع العام ف ،

 ملٌار 2575سٌوفر 
 ملٌار جراء رفع  255دولر أمٌركً جراء رفع أسعار الدٌزل أوٌل، و

 أسعار الوقود األخرى
-  هناك حمبلت ترشٌد لئلستهبلك، وبحوث فً مجال الطاقة لرفع

 الكفاءة واإلستفادة من
  إنخفاض األسعار ٌبقى النقطة المركزٌة.الطاقة المتجددة، لكن 
 :تونس 

 وفق دراسة أعدها البنك الدولً، قبل انخفاض أسعار النفط
% من الدعم ٌطال قطاع الكهرباء، ٌستفٌد الدٌزل 50، 

% 6%، والغازولٌن 15% والغاز المسٌل  23أوٌل من 



%. وٌشكل دعم 0503%، والكاز لئلنارة 5والفٌول الثقٌل 
من الناتج المحلً  457وازنة العامة: %الطاقة عجز الم

( .الدعم المباشر لؤلسعار 2013اإلجمالً )نٌسان/أبرٌل 
%. ٌستفٌد 154%، ودعم المصافً وإنتاج الطاقة 353

% من قٌمة دعم أسعارالغازولٌن والدٌزل 2الفقراء من 
% من الدعم على 67أوٌل  الطبقات األغنى تستفٌد من 

من الدعم على الدٌزل أوٌل. الكهرباء:  60الغازولٌن و%
% من الدعم، فً حٌن تستفٌد 13الفئة األفقر تستفٌد من  

% الغاز المنزلً تستفٌد الفئة األفقر 29الفئة األغنى من  
 %.12 % والفئة األغنى من51من 

  رغم وجود مإسسات متقدمة فً تونس وبرامج لتحسٌن
اقة وإعتماد الطاقة المتجددة وآلٌات تموٌل محفزة، كفاءة الط

فإن الحكومة لم تستطع الخروج من سٌاسة الدعم ألسباب 
إجتماعٌة وسٌاسٌة. وبعد انخفاض أسعار النفط فً السوق 

العالمً أصبح الغاء الدعم ممكنا، وأصبحت أسعار 
المحروقات متجانسة مع األسعار العالمٌة قبل الضرٌبة، 

ر قارورة الغاز المنزلً الذي بقً مدعوما، باستثناء سع
 واستمر دعم تعرفات الكهرباء.

 
 
 
 
 



 سٌاسات الدعم بٌن اإللغاء والترشٌد -باء 

 معظم الحالت: الدافع إللغاء الدعم كلٌا أو جزئٌا هو تخفٌض
عجز الموازنة، وكانت ردات الفعل فً بعض األحٌان 

 قاسٌة تجاه الحكومات.
ترشٌد سٌاسة الدعم عبر توجٌه  ٌكون من األفضل، لو تم

جزء بسٌط من المبالغ التً ٌتم توفٌرها، للقٌام بمشارٌع 
وإجراءات ٌكون من شؤنها تخفٌض كلفة الطاقة على 

المدٌٌن المتوسط والبعٌد، من خبلل تحسٌن كفاءة الطاقة، 
 واإلستفادة من مصادر الطاقة المتجددة مثبل:

ة الطاقة نشر الوعً والمعرفة، بخصوص كفاء - 1
والطاقة المتجددة وأهمٌة اإلستدامة، على كافة 
فئات الشعب، من طبلب وربات منازل، ومن 

العاملٌن فً القطاعٌن العام والخاص على كافة 
مستوٌات المسإولٌة. وٌكون ذلك عبر وسائل 

اإلعبلم المسموع والمقروء والمرئً بشكل ٌومً، 
امعات، كما ٌكون فً المدارس والمعاهد الفنٌة والج

على أن تتحمل كلفة ذلك الموازنة المخصصة أسا 
 سا لدعم أسعار المحروقات.

تنفٌذ مشارٌع نموذجٌة رٌادٌة، إلعطاء أمثلة  - 2
عملٌة للعموم، حول تحسٌن كفاءة الطاقة 

واإلستفادة من الطاقة المتجددة، و تنفٌذ هذه 
 المشارٌع من موازنة الدعم.

 



 
 اإللغاء والترشٌدسٌاسات الدعم بٌن  -باء 

دعم تموٌلً للمإسسات الحكومٌة القائمة على كفاءة  - 3
الطاقة والطاقة المتجددة ووضع المواصفات، وللمختبرات 

المسإولة عن فحص المعدات، بهدف تحدٌد التجهٌزات 
 الكفوءة، تمهٌدا لمنع ما هو غٌر كفوء منها.

تموٌل وأو المساعدة فً تموٌل إستبدال األجهزة  - 4
لكهربائٌة المنزلٌة غٌر الكفوءة، وإستبدال المصابٌح ا

المتوهجة، وكذلك المصاعد والسبللم الكهربائٌة، التً ٌسمح 
تصمٌمها بإستعادة الطاقة الكهربائٌة فً فترة تخفٌض 

 سرعاتها وإٌقافها.
دعم مشارٌع النقل العام الجماعً، ودعم آلٌات تموٌل  - 5

دها بسٌارات حدٌثة أكثر إستبدات السٌارات العمومٌة وتجدٌ
 كفاءة وأقل إستهبل ا كاللمحروقات.

مساعدة المستهلكٌن فً إجراء تدقٌق طاقً مجانً،  - 6
لتحدٌد أماكن الهدر، وإسداء النصح والمشورة لهم حول 
إمكانٌة تنفٌذهم لمشارٌع كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة، 

وكذلك مساعدتهم عبر إنتداب خبراء مختصٌن لتحدٌد 
خٌاراتهم الفنٌة وتصمٌم ودراسة مشارٌعهم فً هذٌن 

 المجالٌن.
 
 
 



 
 سٌاسات الدعم بٌن اإللغاء والترشٌد -باء 

اعتماد نظام التعداد الصافً للمستهلكٌن الذٌن ٌقومون  -7
بتركٌب خبلٌا كهرضوئٌة، ٌصار إلى تغذٌة الشبكة 

بالفائض عن حاجاتهم منها، وفً هذه الحالة ترتفع أسعار 
باء المنتجة من المستهلك لحاجات الشبكة، كلما الكهر

إرتفعت التعرفات الكهربائٌة للمستهلكٌن وتم تخفٌض 
 الدعم.

تموٌل نشر تقارٌر دورٌة دقٌقة وشفافة وتٌوٌمها كلما  -8
دعت الحاجة، حول أسعار تجهٌزات الطاقة المتجددة، 

والتجهٌزات األكثر كفاءة، والمردود اإلقتصادي فً حال 
ها للمواطن وللوطن، وحول المشارٌع المخطط لها إعتماد

والمشارٌع قٌد التنفٌذ والمشارٌع المنفذة مع إنجازاتها، 
 لتحفٌز هذا النوع من المشارٌع والحث علٌه.

من الضروري فً هذا المجال أن ٌتم تحدٌد المردود 
اإلقتصادي عبر دراسات جدوى تنطلق من األسعار 

وللكهرباء، كون هذه األسعار المرجعٌة للمشتقات البترولٌة 
 ستكون معتمدة بعد إلغاء الدعم.

 
 
 
 
 



 
 خالصة

 

 نشؤت سٌاسات الدعم فً ظروف قٌام األنظمة السٌاسٌة
ذات التوجه اإلشتراكً، وفً إطار توجهات ملكٌة الدولة 

 للمإسسات، مع قٌام الدول بدور مقدمً الخدمات؛
 الطاقة فً دول خبلل فترة ارتفاع أسعار النفط، أصبح دعم

الشرق األوسط دول عربٌة وشمالً افرٌقٌا ٌمثل نصف 
 دعم الطاقة العالمً.

  من الضروري إعادة النظر فً سٌاسة الدعم وإلغائها كلٌا
 أو جزئٌا، مع ترشٌدها للوصول إلى األهداف

-  تحفٌز مشارٌع كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة التً تإدي
لطاقة، أساسً فً ترشٌد إلى تخفٌض كلفة الحصول على ا

سٌاسة الدعم، بالموازاة مع ذلك ٌمكن وضع أسس إلعانات 
إجتماعٌة مباشرة وحصرٌة لحصول الفقراء على الطاقة 

 طبقا لظروف كل دولة.
 -  الفترة الحالٌة، حٌث وصلت أسعار النفط الى حدودها

 الدنٌا، مثالٌة أللغاء الدعم واعادة تصمٌم آلٌاته وترشٌده.

 
 
 



 
 
 

 المؤتمر الدولً لمستقبل الطاقة

 شكرا"
 

 لبنان -المهندس رٌشار سركٌس 
 لجنة الطاقة االتحادٌة عضو  

 إتحاد المهندسٌن العرب - 
 
 


