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 مقدمة

ذاتًطابعًعالمي،ًتشوهًحوافزًالمستهلكين،ًمماًيؤديًإلىًًأنهاالطاقة،ًخاصةًًسياساتًدعمنًإ
شكلًهذهًالمشكلةًبتبرزًخسارةًفادحةًلالقتصاد.ًًوبالتاليًًو،ًالطاقةًهدراإلفراطًفيًاستهالكًًو

معًمستوياتًدعمًعاليةً،ًالكلفةًالمتدنيةًألسعارًالطاقةبسببًفيًالمنطقةًالعربية،ًأكثرًوضوحاً
يرهاًغالتعاونًالخليجيًًوًالدخلًفيًالمنطقة،ًلًسيماًدولًمجلسًوالعاليةفيًالبلدانًالمتوسطةً

حيثًتقومًالدولةًبتزويدًالمواطنينًبخدماتًالمرافقًالساسيةًً،والغازًمنًالبلدانًالمصدرةًللنفط
معًوجودًيضاًعلىًمدارًالساعة،ًتكييفًالهواءًأالطاقةًالالزمةًلدعمًفضالاًعنًً،بتكلفةًمنخفضة
فيًاستهالكًرديئةًالعزل،ًاألمرًالذيًسيسهمً،ًوتشييدًمبانيًلكهرباءًليستًكفؤةشبكاتًنقلًا

ً.منًتلكًالمبانيمخزونًهذاًالمنًخاللًلعقودًقادمةًالطاقةًفيًالمنطقةً

لتكلفةًالجتماعيةً،ًفإنًاوتلكًاألقلًنمواًاًالمنخفضذاتًالدخلًالمتوسطًالعربيةًًالدولًبالنظرًإلىًو
ًالوضعًالراهنً .ًويمكنًأنًتصبحًالتنميةًفيماًيتعلقًبموضوعأيضاًمشكلةًأصبحتًُتمثلًلهذا

الطاقة دعًم مقابلًا ضخمةًتكلفًة وجيزةً، زمنيًة فيًفترًة حدثًً-ًلقطاعاتًاألخرًىنسبيًا رتفاعًلكمًا
تقدمًًلالستثمارًفيًقطاعاتوحشدًالمواردًالماليةًً-2014ًً-2010ًأسعارًالنفطًخاللًالفترةً
وخدماتًالطاقة.ًًالبنىًالتحتيةعًيستًومثلًالتعليمًوالصحة،ًأوًفيًصيانةًًوخدماتًأساسيةًللفقراءً

دعمًالطاقةًفقدًبلغًإجماليًاإلنفاقًعلىًً-سبيلًالمثالًعلىًً-الدعمًًعلىًاإلنفاقوعلىًصعيدً
ً ًفيًمصر ًث2011عام ًاإلنفاقًمراتًًالث، ًوسبعة ًالتعليم ًالخدماتًمراعلى تًاإلنفاقًعلى

إلىًتجارًةالًويؤديً.1الصحية فيًذلكًداخلًالدعًم بمًا بينًالمناطقًالحضريةًًالدولسوقًالسوداءً،
،ًمثلًموريتانياًوالسودانً)يظهرًذلكًبشكلًحادًفيًالدولًذاتًاإلدارةًالمركزيةًالضعيفةًوالريفية
فيًتنظيمًكفاءةًًالنوعيالتقدمًلبًأغ.ًومنًغيرًالمستغربًأنًلتهريبًالوقودًبينًالدًو(،ًًوواليمن

ب والهتماًم فيًمجالالجديدًةتًتكنولوجياالالطاقًة فيًالسنواتًاألخيرةًًخاصًة تًم قًد المتجددًة الطاقًة
 التيًتفرضًأسعاراًمرتفعةًنسبياًللطاقةًمثلًالمغربًوتونسًواألردن.ًلدولفيًا

رافقًإرتفاعًأسعارًالنفط،ًمنذًًالمستوىًالعالمي،ًلسيماًفيًالدولًالصناعيةًالمتقدمة،ًعلىأماً
إلىًفترًة وصولًا اإلرتفاعًفيًأسعارًالطاقة2014ً-2009سبعيناتًالقرنًالماضيً، إلىًلجًم توجًه ،ً

وتحويالاً ًا علىًمستوىًالمستهلكًالنهائي،ًفكانًمحورًالعملًهوًتحسينًكفاءةًالطاقةًإنتاجا وكلفتهًا
النهائي،ًًالستهالكحطةًاألخيرةًعلىًمستوىً،ًفالوقود،ًكمصدرًللطاقة،ًليسًالمواستخداماونقالاً

اًربماًبلًيمرًبمراحلًإنتاجًالطاقةًالحرارية،ًوربماًبعدًذلكًتحويل هاًإلىًطاقةًميكانيكية،ًوأيضا
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بالشكلًالمطلوب.ًلذلكًكانًهدفًًاستهالكهايتمًكهربائية،ًكانيكيةًإلىًطاقةًتحويلًالطاقةًالمي
العملًواإلجراءات،ًًللعمل،ًفكانتًالتشريعاتًوالسياساتًوخططتحسينًكفاءةًالطاقةًمحورااًرئيسيااً

ًت ًخاصًعلى ًتركيز ًمع ًالمتطورة، ًالتكنولوجيات ًوعاداتهموكذلك ًالمستهلكين ًسلوكيات ًرشيد
ًوتصرفاتهمًلخدمةًالهدفًالموضوع.

ونًكً،ًوزادًفيًأهميتهبامتيازًاقتصادياويمكنًالقولًأنًالدافعًالرئيسيًلتحسينًكفاءةًالطاقة،ًكانً
هدرها،ًيتطلبانًخفضً وعدًم الطبيعيًة الموارًد التلوثًوحسنًإدارًة األًاستهالكمحاربًة فوريًحالوقوًد

ًالمعرضًللنضوب.

العالميًوتغيرًالمناخ،ًًالحترازكيزًالعالميًعلىًمخاطرًوفيًتسعيناتًالقرنًالماضي،ًكانًالتًر
%90ًحيثًأنًأكسيدًالكربون،ًًثانيًانبعاثاتًالمسببةًلذلك،ًلًسيماًالنبعاثاتوضرورةًالحدًمنً

،ًثم1992ًاإلطاريةًلتغيرًالمناخًفيًالعامًًالتفاقية،ًفجاءتًالحتراقمنهاًهوًنتيجةًلعملياتً
ببطءًبتاريخ1997ًًبروتوكولًكيوتوًفيًالعاًم وكانت16/2/2005ً)دخلًحيزًالتنفيًذ ًاجتماعات(ً،

ًتالها ،2015ديسمبرًمنًعامًًاألطرافًالتيًتوالت،ًوكانًآخرهاًفيًباريسًفيًكانونًاألولً/
ومعًمسارًالحدًمنًتغيرًالمناخًتزايدتًًً.فيًمراكش2016ً مؤتمرًاألممًالمتحدةًلتغيرًالمناخ

ًالطاقة،ًوبرزتًضرورةً منًالطاقةًالمتجددة،ًوزيادةًًالستفادةأهميةًالعملًعلىًتحسينًكفاءة
حصتهاًفيًمزيجًالطاقةًالعالمي.ًوكانتًفيًنفسًاإلطار،ًمبادرةًاألمينًالعامًلألممًالمتحدةًفيً

هًذلكًدولياا،ًين،ًمعًماًيع2012امًعالمتحدةًفيًلألممًًة،ًالتيًتبنتهاًالجمعيةًالعام2011العامً
ًالثال ًوبمحاورها ًللجميع، ًالمستدامة ًتأمينًالوصولًإلىًخدماتًالطاقةًتحتًعنوانًالطاقة ثة:

الحديثة،ًوزيادةًكفاءةًالطاقة،ًومضاعفةًحصةًالطاقةًالمتجددةًفيًمزيجًالطاقة،ًثمًتجلىًذلكً
قادةًالعالم،ًخاللًقمةًًاعتمدها،ًمنًضمنًخطةًتنمويةًشاملة،2015ًلحقااًفيًأيلولًمنًالعامً

غايةً)خطةًالتنميةًالمستدامةًلعام169ًًعًالمستدامة،ًمًللتنميةهدفاا17ًًميةًتاريخية،ًتضمنتًمأ
وبأسعارًمعقولة"،ًً(.ًوقدًخصصًالهدفًالسابعًللطاقة،ًفجاءًتحتًعنوانً"طاقةًنظيفة2030

والمستدامة،ً الموثوقًة الحديثًة علىًخدماتًالطاقًة ويعنيًذلكًضمانًحصولًالجميعًبتكلفةًميسورًه
الطاقةًالشمسيةًوطاقةًالرياح.ًكماًأنًًواستثمارويعنيًذلكًبالطبعًضرورةًتحسينًكفاءةًالطاقةً

الطاقةًًالستهالكالهدفًالثانيًعشرً" العملًعلىًتحسينًكفاءًة يتضمنًضمناًا واإلنتاجًالمسؤولنً"
والحفاظًعلىًالمواردًالطبيعية.ًوكذلكًاألمرًمعًالهدفًالثالثًعشرًحولًتغيرًالمناخ،ًالذيً

المتجددة،ًلسيماًوأنًقطاعًالطاقةًيؤديًحاليااًًالطاقةًواعتمادًيتطلبًبالطبعًتحسينًكفاءةًالطاقة
ًالحراريًالعالمية.ًالحتباسغازاتًًانبعاثات%ًمنًمجموع60ًإلىً

فيًضوءًكلًماًتقدم،ًيكونًمنًالمنطقي،ًضمنًالتوجهاتًالتيًأجمعًعليهاًقادةًالعالم،ً
ءةًالطاقةًأنًيتمًالنظرًفيًترشيدًدعمًالطاقة،ًبحيثًيصبًفيًخانةًتحفيزًمشاريعًتحسينًكفا
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والطاقةًالمتجددة،ًدونًإغفالًضرورةًوأهميةًتأمينًوصولًخدماتًالطاقةًالحديثةًإلىًالجميعً
ًومقبولة. ًفيًظلً بأسعارًمعقولة ًنصفًعامًًانخفاضوذلكًخاصةا ًمنذ أسعارًالنفطًالعالمية

ً،(IEA) ووفقاًلوكالةًالطاقةًالدوليةلطاقة.ًوتأثيرهاًاإليجابيًعلىًإمكانيةًإصالحًأسعارًا ٢٠١٤
500ًأدىًالنخفاضًاألخيرًفيًأسعارًالنفطًإلىًخفضًتقديراتًدعمًالوقودًاألحفوريًمنًحواليً

 .2015مليارًدولرًفيًعام325ًًإلى2014ًًمليارًدولرًفيًعامً

 سياسات دعم أسعار الطاقة في الدول العربية -أولا 

ًالعالمًمنًالنفطًاحتياطيأكثرًمنًنصفً حتويًعلىتًوشمالًأفريقياًاألوسطمنطقةًالشرقًرغمًأنً
ًالطبيعي44وحواليًًالخام ًالغاز ًأساسيًعلى2ًً%ًمن ًبشكٍل ًالمنطقة ًفيًهذه ًالبلدان وتعتمد

فإنًمعظمًهذهًالدولًً.ليستًكلًالدولًالعربيةًهيًمنتجةًللنفطًوالغازًهأنفالمشتقاتًالنفطيةً
ًللطاقةًمنً.3%95أكثرًمنًًتعتمدًعلىًالمشتقاتًالنفطيةًفي ًالسببًفأنًًً.4استهالكها ولهذا

دفعًمعظمًحكوماتًًمماوالجتماعيةًمطلبًأساسيًللتنميةًالقتصاديةًهذهًالمنتجاتًهوً توفر
إلى العربيًة الطاقًةًالدوًل أسعاًر والغازًالمنزليًوالكهرباءًدعموتقديًمتنظيًم المشتقاتًالنفطيًة ًأسعاًر

 .متناولًالجميعًوجعلهاًفيًلهاًللحدًمنًتأثيرًتقلبًاألسعار

الكهربائية،ًمنًضمنًخططً ًا وتحديدا الحديثةًمنهًا كانًتأمينًالوصولًإلىًخدماتًالطاقة،ًلًسيمًا
،ًكمحاربةًالفقرًواألميةًوتأمينًالظروفًالصحيةًالمناسبة،ًاجتماعيةالتنميةًالمستدامة،ًبدوافعً

ىًعلتمدتًهذهًالدولًالعربيةًنتًقدًاعاوك،ًلتحفيزًالصناعةًوالزراعةًوالخدمات.ًاقتصاديةوبدوافعً
بهدفًتحقيقًالنموًالقتصاديً والمناطقًالريفيةًبينًالمدنسياساتًالدعمًلتحقيقًالنموًالمتوازنً

وكانتًكهربةًالريف،ًأيًتوسيعًالشبكاتًالكهربائيةًلتأمينًوصولًخدماتًً.المتوازًنًوالجتماعي
ًوالبنيةًالتحتيةضرورةًوجودًالنقلًالعامًهميةًًأباإلضافةًإلىً الطاقةًالكهربائيةًإلىًالمناطقًالريفية

ً–اليمنًً–مهمةًمطلوبةًفيًمعظمًالدول،ًومازالتًلتاريخهًفيًالدولًاألقلًنموااً)السودانً الالزمة
 .(موريتانيا

لكنًسياسةًالدعمًلمًتكنًناجحةًوملبيةًآلمالًاألفرادًوالمجموعات،ًإذًشابهاًالكثيرًمنًالعيوبً
ًلكنًلمًيكن ًالتيًلمًتكنًًوالسلبيات. إلغاءًالدعمًباألمرًالممكنًفيًالعديدًمنًالدولًالعربية،

أنظمتهاًوحكوماتهاًمحصنةًبماًفيهًالكفاية،ًللصمودًفيًوجهًرداتًالفعلًاإلعالميةًوالشعبية،ً
الذيًعًالعربيًيالربًوذلكًباإلضافةًإلى ً.وربماًغيرًالبريئةًفيًبعضًاألحيانًألسبابًسياسية

                                         
 2016ًمنظمةًالدولًالمصدرةًللبترولً)أوبك( 2

ً )IEA Statistics  (2014الوكالةًالدوليةًللطاقة /2014 البنكًالدولي 3
ً )IEA Statistics  (2014الوكالةًالدوليةًللطاقة /2014 البنكًالدولي 4



6 

 

 .علىًمنتجاتًالطاقةًالدعمإصالحًًأوتخفيضًفيًًالعربيةًالدولًضبعًجهودأبطأً

 

 أشكال الدعم وأهدافه –ألف 

إعتمدتًحكوماتًالدولًالعربيةًسياساتًدعمًأسعارًالمحروقاتًوأسعارًالكهرباء،ًإضافةًفيً
بعضًً–السكرًً–الخبزًً–بعضًاألحيانًإلىًدعمًأسعارًالموادًالتموينيةًالغذائيةًالرئيسيةً)القمحً

ومنًوسائلًمحاربةًالفقر.ًوُيقصدًبالدعمًًالجتماعيةأصنافًالحبوبًإلخ...(ًكنوعًمنًالحمايةً
"الفارقًبينًمستوياتًاألسعارًالمحليةًومستوياتًبعضًاألسعارًالمرجعية".ًويحصلًالدعمًعلىً
ا.ًفدعمًالمستهلكًلدىًتزويد هًدرجاتًمتفاوتةًويتمثلًفيًدعمًالمستهلكينًوفيًدعمًالمنتجينًأيضا

بالمحروقاتً)المشتقاتًالنفطيةًوالغازًالمنزلي(ًوهيًسلعًيتمًتداولهاًفيًاألسواقًالعالمية،ًيكونً
معًتكاليفًالنقلًوالتوزيع؛ًًحينًيدفعًالمستهلكًأقلًمنًالسعرًالمرجعي،ًأيًأقلًمنًالسعرًالدولي

الكهربائيةًالمدعومةًفيكونًعندماًتقلًالتعرفةًعنًكلفةًإنتاجًًالتعريفاتعبرًأماًدعمًالمستهلكً
ًونقلًوتوزيعًالطاقةًالكهربائيةًزائدًعائدًطبيعيًعلىًرأسًالمال.

منتجًعلىًأسعارًالومنًناحيةًأخرىًفإنًدعمًالمنتجًيمكنًأنًيتمًفيًحالتين:ًإماًأنًيحصلً
اًلخسارةًأعلىًمنًسعرًمرجعيًمعينً)سعرًالكلفةًزائدًالربحًالمعتدل( ،ًأوًأنًيكونًالمنتجًمتكبدا

وتجدرًالشارةًًة.ساًرمرارًفيًالنتاجًدونًخلالستةًمعًسعرًمرجعيًمعين،ًفيتمًدعمهًبالمقارن
تتراوحًًفمثالًاً.الدولًالصناعيةًالمتقدمةًتعتمدًالدعمًكأداةًلتحقيقًسياسةًوأهدافًمعينةأنًالىً

يوروًإلىًأكثرًمنًًمليار39ًحادًاألوروبيًمنلوقودًاألحفوريًفيًالتالدعمًًالسنويةتقديراتًال
، 2017نُشرت في يناير  – أظهرت ورقة بحثية لصندوق النقد العربيوقد5ًًمليارًيورو200ً

مليار دوالر، تشكل  117أن قيمة اإلنفاق السنوي بالدول العربية على دعم الطاقة يصل إلى 
ًً.6مليار دوالر 436والبالغة نحو نحو ربع المبالغ المنفقة عالميا على دعم الطاقة 

ئي.ًفمنًرًإعفاءًضريبيًكاملًأوًجًزويكونًالدعمًقبلًالضريبة،ًأوًيكونًدعمااًضريبياا،ًعبًً
ًمعادلةً ًكمبيعات، ًهناكًضرائبًعلىًمنتجاتًالطاقة ًيكون ًأن ًالنظرية ًالناحية المطلوبًمن

ًالعدالةًاألخرىًًالستهالكيةةًعلىًالسلعًللضرائبًالمفروض أنهًيفترضًًالضريبية(،ًكما)مبدأ
أنًيفرضًعلىًمنتجاتًالطاقةًضرائبًإضافيةًتعكسًالسلبياتًالحقيقيةًًبالنظامًالضريبيًالكفء

هذهًالمنتجاتًعلىًالمجتمعًمنًالنواحيًالصحيةًوالبيئيةً)مبدأًالكفاءةًالضريبية(،ًلًًلستخدام
وعلىًمستوىًتلوثًالهواءًًالنبعاثاتمعًوجودًسلبياتًأكيدهًعلىًمستوىًتغيرًالمناخًبسببًًسيما

ًًوالمياهًوالتربة،ًواإلضرارًبالنظامًالبيئي.
                                         

5 Enhancing comparability of data on estimated budgetary support and tax expenditures for 

fossil fuels: final report.  (European Commission (2014) 
6 www.elwatannews.com/news/details/1804988 
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ذاًلمًيحصلًذلكًضمنًالسياسةًالضرائبيةًالمعتمدةًفيًبلدًمعينًً ً–سواءًكليااًأوًجزئيااًً–وا 
 ًفيكونًهناكًدعمًضريبي.

مًأسعارهاًوأسعارًوالغازًلسيماًالمصدرةًلهما،ًفإنًالبعضًيعتبرًدعًوفيًالدولًالمنتجةًللنفط
الدولةًًداخلًالمنزليًوالغازًوالمشتقاتًالنفطيةًفيًقطاعًالمواصالتًوالتدفئةًالمنزليةًالكهرباء

وفيًمعظمًاألحيان،ًتكونًالقدرةًعلىًًهوًوسيلةًلتوزيعًالدخلًالناتجًعنًمواردًطبيعيةًمتوفرة
ً.ًوسواهاًحروقاتًوالكهرباءدعمًأسعارًالمًاعتمادمحدودة،ًفيصارًإلىًًالجتماعيةإدارةًالبرامجً

ذاًكانتًاإليجابيةًالوحيد ةًلبرامجًالدعم،ًوالهدفًاألساسيًالمرجوًهوًدعمًالفقراء،ًفماذاًعنًوا 
 تسببًبهاًبرامجًالدعمًعادة؟تالسلبياتًالتيً

 

 ًسلبيات برامج دعم أسعار المحروقات والكهرباء –باء

ًيمكنًإيجازهاًفيماًيلي:

وفتحًاألبوابًًاستهالكتشجيعًاإلفراطًفيًً -1 حيثًلًحاجةًلهاً، كإبقاءًاألنوارًمضاءًة الطاقةً:
 أدناه:1ًالجدولًرقمًً،ًكماًهوًواضحًفيً والنوافذًمعًتشغيلًأجهزةًالتدفئةًوالتبريدًإلخ...

 

 الطاقةًفيًالبلدانًالعربيةًاستهالكإجماليً:1ًًالجدولًرقم

 2016ً–2015ًً–2005ًًالسنوًي التقريرًاإلحصائي(OAPEC) المصدرةًللبترولمنظمةًاألقطارًالعربيةً 

األجهزةًًلقتناءعدمًإعطاءًاألهميةًالالزمةًلكفاءةًالطاقة،ًحيثًلًيرىًالمستهلكونًضرورةً -2
المستهلكةًللطاقة،ًولًيحاولونًالتمييزًبينًجهازًكفوءًوجهازًغيرًكفوء،ًفيعمدونًًالكفؤة

حتىًولوًكانًيستهلكًكمياتًطاقةًأكبر.ًوحتىًإذاًًواستعمالهإلىًشراءًالجهازًاألرخصً
ًمصاريف ًإلىًمقارنة ًتعمد ًالمستهلكين ًمن ًفئة ًالدراسةًًوجدنا ًفإن ًآخر، ًبجهاز الجهاز
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إجمالي استهالك الطاقة 

٢٠٠٥ ٢٠١٠ ٢٠١٥

(يوم/ الف برميل مكافىء نفط )
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الطاقةًالمستهلكة،ًوهوًسعرًمدعوم،ًولًيسمحًبالحكمًالعادلًتنطلقًمنًسعرًًالقتصادية
 رنةًمعًآخر.علىًأفضليةًالجهازًبالمقا

تجدرًاإلشارةًإلىًًكما ،للطاقةًالستهالكفيًالصناعاتًكثيفةًًالستثمارتشجيعًالتوجهًإلىً -3
منً فيًجًو اإلنتاجً، وكفاءًة الطاقًة بغيابًهاجسًكفاءًة الصناعاتًيتًم هذًه ،ًليةالتكاأنًنشوًء
 وتبرزًبالتاليًعدمًقدرةًهذهًالصناعاتًالمدعومةًعلىًالمنافسةًفيًغيابًالدعم

ًلتحقيقً -4 ًعلىًالدعم ًالصناعاتًالمحلية ًهذهًإعتماد ًتفقد ًيزولًالدعم، ًوعندما منافستها،
 .ميزتهاًالتنافسيةالصناعاتً

التيًتتحملًمبالغًباهظةًخاصةًلدىًالراميةًإلىًتخفيضًعجزًالموازنة،ًعرقلةًالجهودًً -5
 .أسعارًالنفطًعلىًالمستوىًالعالميًارتفاع

ًوالمنتوجاتًالمدعومةًخلقًحوافزًللتهريب،ًوهدرًالمواردًالوطنية،ًإذًيتمًنقلًالمحروقات -6
 بصورةًغيرًشرعيةًمنًدولةًداعمةًإلىًدولًجارة.

)إنشاءًبنىًًالقتصاديةوالمساعداتًًتعليم(ً–)صحةًًالجتماعيةمزاحمةًدعمًالمساعداتً -7
 شقًطرقاتًإلخ...(،ًمماًيحولًدونًوضعًسياساتًتنمويةًهادفةًوحقيقية.ً–تحتيةً

يستهلكونًيالحقيقًالجتماعيةغيابًالعدالًة -8 كونهًم فاألغنياءًيستنزفونًالموازناتًالحكوميةً، ةً:
الفقراءًلًالحالتًأنًالطاقةًأكثرًمنًالفقراء.ًوقدًأثبتتًالدراساتًواإلحصائياتًفيًأكثرً

امًعوقدًأظهرتًدراسةًأجريتًفيًمصرًفيًًمنًالدعمًإلًبنسبًضئيلةًنسبياا.ًيستفيدوًن
ًيمثلًاجتماعية،ًأنًمنافعًدعمًأسعارًالطاقةًموزعةًعلىًخمسًفئات2009ً ،ًكلًمنها

ً)ًالجتماعية%ًمنًالمجتمع،ًكانتًاألعلىًللفئة20ً (ًثمًجاءتًبعدهاً%46األكثرًثراءا
األكثرًفقراا(.ًومنًًالجتماعية%ً)الفئة9ً%ًو11%ًو14و%19ًلترتيبًباًالستفادةنسبً

شأنًهذاًاألمرًتعميقًالتفاوتًفيًتوزيعًالدخل.ًوفيًدراساتًدوليةًأخرى،ًأشيرًإلىًأنً
دعم،ًفيًحينًتستفيدً%ًمنًال50ًإلى40ًً%ًمنًالسكانًتستفيدًبنسبة20ًشريحةًأغنىً
  7ً%ًمنًالدعم7عنًمنًالسكان(ًبماًلًيزيد20ًً%)ًالفئةًاألفقر

كمياتًزائدةًمنًالطاقة،ًفيًدولًداعمةًألسعارًًاستهالكالمالًالعام:ًإنًًهدرًالطاقةًوهدر -9
دولًمنًأكبرًعشرةًًةالطاقة،ًيؤديًإلىًهدرًاألموالًالعمومية،ًوالمنطقةًالعربيةًفيهاًست

فيًهذهًالدولًنسبةًتراوحتًًبلدانًداعمةًللطاقةًعلىًمستوىًالعالم،ًوقدًشكلًدعمًالطاقة
،ًوهذه2010ً%ًمنًمستوياتًاألسعارًالعالميةًللنفطًوالكهرباءًفيًعام85ًو40ًًبينً

                                         
 2014العربيًالموحدًًالقتصاديالتقريرً 7
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،8ًًالدولًالعربيةًهي:ًقطرًوالسعوديةًواإلماراتًالعربيةًالمتحدةًوالكويتًوليبياًوالجزائر
 .01529مليارًدولرًأميركيًعام117ًًوقدًبلغًدعمًالطاقةًفيًالدولًالعربيةًحواليً

ًالجدوىً -10 ًتأكيد ًلصعوبة ًاإلنتاجية، ًتوفيرًالحوافزًلزيادة ًانخفاضبسببًًالقتصاديةعدم
لىًسوءًأداءًفيًالقطاعاتًالقتصادإلىًتشوهاتًفيًًأسعارًالطاقةًمحلياا،ًويؤديًذلك ،ًوا 

لىًتحويلًالمؤسساتًالحكوميةًالعا لةًفيًمجالًالطاقةًإلىًمؤسساتًعديمةًماإلنتاجية،ًوا 
 تجًبكلفةًعاليةًوتتقاضىًأسعارااًمخفضة.الكفاءةًتن

 اإلضرارًبعمليةًالتنميةًالمستدامةًوعرقلةًاإلقبالًعلىًمصادرًالطاقةًالمتجددة -11

المؤديةًًالنبعاثاتوزيادةًًالبيئية،وانعكاساتهًعلىًجودةًالمناخًوالتكلفةًًدةًالتلوثًالبيئيياًز -12
إلىًتغيرًالمناخ،ًالذيًستكونًعواقبهًأكثرًتأثيرااًعلىًالدولًالعربية،ًرغمًكونهاًتاريخيااً

 .لكذهيًاألقلًمسؤوليةًفيً

  مشاريع كفاءة الطاقة والطاقة المتجددةبقيام وال لحد من سياسات الدعما -ثانياا

كونًيقدًًالطاقةستهالكًإفيًلتزايدًواًفيًالمنطقةًالعربيةًالطاقةسعيرًتبيئةًالتغييرًالبطيءًفيًإنً
 .تدريجياحسينًكفاءةًالطاقةًلتًاألساسيةأهمًالدوافعًواحدااًمنً

ً:ًاالستهالك في التزايد – الف

ًًيتميز ًالعربيًبتزايد ًالطاقة ًسنوًيًالستهالكقطاع ًنمو ًالفترةًً %4.74  يعادل  بمعدل ًخالل
نتاجًً  2015ً-2005 ويعودًذلكًألسبابًعديدةًأهمهاًحدةًالمناخًوالحاجةًإلىًالتبريدًوالتكييفًوا 

وًمشتقاتًنفطيةً المياهًالعذبةًومستوىًالمعيشةًالمرتفعًوالرفاهيةًالسائدةًفيًظلًتعرفاتًكهرباءً
عربيةًمدعومةًومتدنية،ًتغيبًمعهاًأهميةًكفاءةًالطاقةًوالترشيدًفيًاإلستهالك.ًفيًحينًأنًدولاً

ك.و.سًفيًالعام317ًًك.و.سًو273ًًالفردًعلىًالتواليًًاستهالكأخرىًمثلًاليمنًوالسودانً)
ًوصل2014ً ًدون ًوبالتالي ًالريفية، ًالمناطق ًإلى ًالكهربائية ًالشبكة ًوصول ًعدم ًمن ًتعاني )

%ًفيًاليمن52ًالمواطنينًإلىًخدماتًالطاقةًالحديثةً)نسبةًالمستفيدينًمنًالكهرباءًلًتتجاوزً
لًسيماًًالطلب،التزايدًفيًًاستمرارهناكًعدةًعواملًترجحًفرضيةًلذلكًً%ًفيًالسودان(.31و

ًعلىًالطاقةًالكهربائيةًفيًالدولًالعربية،ًأهمها:

،ًوضرورةًتأمينًالطاقةًالكهربائيةًالتزايدًالمطردًفيًعددًالسكانًفيًكافةًالدولًالعربية -
                                         

 2014الموحدًًالقتصاديالتقريرًً–صندوقًالنقدًالعربيً 8
9  

العربيً  If Not Now, When? Energy Price Reform in Arab Countries.  Annual Meeting of Arabً–صندوقًالنقًد

Ministers of Finance, April 2017   
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اًمشاريعًالتنميةً  فيًالدولًالعربيةًاألقلًنمواا.الالزمة،ًوالتيًتتطلبهاًأيضا

تزايدًإستهالكًالطاقةًالكهربائيةًلحاجاتًالتكييفًوالتبريد،ًفيًظروفًبروزًحدةًفيً -
 تغيرًالمناخ.

الحاجةًإلىًطاقةًكهربائيةًإلنتاجًالمياهًالعذبةًعبرًنزعًملوحةًمياهًالبحر،ًومعالجةً -
ذلك،ًكقطاعًالزراعةًمثالاًإلعادةًإستعمالهاًفيًالقطاعات،ًحيثًيمكنًًالمياهًالمستعملة

 والصناعةًفيًبعضًاألحيان.

ًً:الطاقة وأمن والغاز النفط على المفرط االعتماد-باء

تبرزًأهميةًكفاءةًالطاقةًوالطاقةًالمتجددة،ًبشكلًمميزًمعًالطاقةًالكهربائية،ًلسيماًفيًالدولً
تمثلً إًذ بشكلًرئيسيًعلىًمادتيًالنفطًوالغازً، حيثًاإلعتماًد فيًالمحطاتًالعربيةً، المجهزًة القدرًة

%ًمنًالقدرةًاإلجماليةًالمجهزة،ًومحطاتًالتوليدًالعاملةًعلىًالفحم94ًةًلتوليدًالكهرباءًيالحراًر
%.96ًًفوريةًتتجاوزاليةًالمنتجةًمنًهذهًالمصادرًاألح%،ًفيًحينًأنًالطاقةًاإلجم1الحجريً

دودًمزيجًالطاقة،ًفهيًحًةًفيلذلكًمنًالضروريًبذلًجهودًكافيةًلزيادةًحصةًالطاقةًالمتجدد
شرةًنال:ً%ًمنًطاقتيًالشمسًوالرياحً)المصدر1وأقلًمن%ًمنًالطاقةًالمائية2.6ً%،ًمنها3.3ً

اًأنًالدولًالعربيةً،ًالعددًالخامسًوالعشروًن2016العربيًللكهرباءًًلالتحادًاإلحصائية (،ًعلما
كيلووات2700ًًالمياا،ًإذًتتجاوزًتتمتعًبثراءًفيًالطاقةًالشمسية،ًالتيًتعتبرًمعدلتهاًاألعلىًع

ً–مصرًً-المغربً–الجزائرًً–ليبياًً–ساعةًفيًالمترًالمربعًفيًالعامًكإشعاعًمباشرً)األردنً
الرياحًعلىً أنًهناكًمناطقًمتعددةًفيًالدولًالعربيةًتتوافرًفيهًا دولًالخليجًالعربيةًإلخ...(.ًكمًا

الجزائرًً،انيةً)ساحلًاألطلسيًفيًالمغربمدارًالساعة،ًبسرعاتًتزيدًعنًالسبعةًأمتارًفيًالث
ً.وموريتانياًوخليجًالسويسًوساحلًالبحرًاألحمرًفيًمصرًوفيًعمانًإلخ...(

%ًمن50ًويشكلًقطاعًالنقلًالبريًتحديااًآخرًفيًاستهالكًالطاقة،ًوهوًيستهلكًحاليااًأكثرًمنً
اًحثيثةًلتحسينًالكفاءةًوخفضًاإلستهالك،ًإذًأنً الوقودًالسائلًفيًالدولًالعربية،ًويتطلبًجهودا

ستهالكًسياسةًالنقلًالعامًتعانيًمنًقصورًمزمنًفيًأغلبيةًالدولًالعربية،ًسواءًلناحيةًكفاءةًإ
عدمًانتظامًوسوءًأدائهًًوًانتشارهفيًالمركبات،ًأوًلناحيةًمحدوديةًالنقلًالجماعيًوعدمًالطاقةً

ً ًيؤديًمواعيده، ًمما ًمركباتًخاصة، ًإستعمال ًإلى ًالمواطنون ًيلجأ ًالكفاءةًإوبحيث ًتدني لى
ًاإلجماليةًفيًنقلًاألفرادًوالبضائع.

 اءة الطاقة والطاقة المتجددةترشيد الدعم بهدف الترويج لمشاريع كف  - ثالثاًا

اً هيًعليهًتوجهاتًسياساتًالدعمًفيًالدولًالعربية،ًمنًالمفيدًإستعراضًبعضًمنها،ًتوضيحا لمًا
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معًاإلشارةًإلىًكونًاألوضاعًالسائدةًحاليااًجدًمعقدة،ًإذًتتداخلًفيهاًاألوضاعًاألمنيةًوالنزاعاتً
اًفيًإيراداتًالدولًالعربيةًالعسكريةً،ًمعًإنخفاضًأسعارًالنفطًالذيًيشكلًمنًناح يةًإنخفاضا

اًفيًموازناتًالدعمًسواءًفيًالدولًالمصدرةًأوً المصدرةًللنفطًوالغاز،ًومنًناحيةًأخرىًتراجعا
تغيراتًفيًبعضًاألنظمةًالدولًالمستوردةًلهاتينًالمادتين،ًويزيدًمنًصعوبةًتحليلًالوضعًال

ًتونس(.ً–مجالًالتنميةً)مصرًالسياسيةًوالتيًلمًتجدًربماًبعدًطريقهاًاألفضلًفيً

فيًكلًمنًإعادةًالنظرًفيًسياساتًدعمًالطاقةًإنًاإلطالعًعلىًماًيحصلًحاليااًعلىًصعيدً
وتونس،ًمفيدًًوالجزائرًًاإلماراتًالعربيةًالمتحدةًوًلبنانًوالكويتًومصرًوالمملكةًالعربيةًالسعودية

أوًكلياا،ًأوًترشيده،ًبحيثًيؤديً لمعرفةًماًيجبًأنًتكونًعليهًإجراءاتًالدعم،ًسواءًإلغائهًجزئياًا
فيًالنهايةًإلىًتحفيزًالقيامًبمشاريعًكفاءةًالطاقةًوالطاقةًالمتجددة،ًلماًفيهًخدمةًأهدافًالتنميةً

 المستدامة.

 رةترشيد الدعم و/أو الغائه في دول عربية مختا – ألف

 

٢٠١٥ًمعدلتًالدعمًلعامًً:2الجدولًرقمًً

 World Energy Outlook 2016:ًالوكالةًالدوليةًللطاقة

ومثالًعلىً صالحًلسياساتًالدعمإلساهمًانخفاضًأسعارًالنفطًالعالميةًفيًاإلسراعًفيًتطبيقًا
.2016ًوخالل2015ًًواخرًأمنذً الخليجيًذلكًكانتًالتدابيرًالتيًقامتًبهاًدولًمجلسًالتعاوًن

اإلماراتًالعربيةًالمتحدةًمنًمنطقةًالخليجًالنفطيةًدولةًتبرزًً-لًالحصرًً–وعلىًسبيلًالمثالً
منًأوائلًدولً عنًالمحروقات2015ً فيًشهرًتموز/يوليوبدأتًًيالتالمنطقًةفيًأنهًا ،ًرفعًالدعًم
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(
43F

ًالسودانًالتيًبدأتً(10 ،ًعلىًأنًيخضعًالسعرًللعرضًوالطلبًوآلياتًالسوق،ًوهناكًأيضا
45F)2013ًاعتبارااًمنًأيلول/سبتمبرًًتخفيضًدعمًالمحروقات

اليمنًالتيًرفعتًرفعًالدعمًعنًًو(،11ً
53F)2014ًالمشتقاتًالنفطيةًفيًتموز/يوليوً

،ًومصرًالتيًاعتمدتًبرنامجًمتدرجًإللغاءًدعمً(12
%(ًخالل20ًًً-15ًالكهرباءًللشرائحًالعلياًبينًًفعًأسعار)منًخاللًًرًوكذلكًالكهرباءًالوقود،

)أعوام5ًًفترةًتصلًإلىً
51F

ًمنًتموز/يوليوًً(13 آليةًلتعديلً،ًفيًحينًتعتمدًالمغرب2014ً،ًبدءا
201452Fًمنذًعامًعنًالبنزينًوالوقودًللصناعةدعمًرفعًالًوسعارًالعالمية،ًألالسعرًوفقاًل

)
P

14
P

(.ً
 

ًًً:والترشيد اإللغاء بين الدعم سياسات -باء

هوًتخفيضًعجزًفيًالبلدانًالعربيةًفيًمعظمًالحالت،ًكانًالدافعًإللغاءًالدعمًكليااًأوًجزئيااً
يكونًمنًاألفضل،ًلوًتمًلذلكً.ًالحكوماتقاسيااًتجاهًالفعلًفيًبعضًاألحيانًًوكانًردالموازنة،ً

جراءاتً ترشيدًسياسةًالدعمًعبرًتوجيهًجزءًبسيطًمنًالمبالغًالتيًيتمًتوفيرها،ًللقيامًبمشاريعًوا 
ًمنًخاللًتحسينًكفاءةً ًعلىًالمديينًالمتوسطًوالبعيد، ًالطاقة ًتخفيضًكلفة يكونًمنًشأنها

غيلًمنخفضة.ًوأهمًماًيمكنًمنًمصادرًالطاقةًالمتجددةًالتيًتتميزًبكلفةًتشًوالستفادةالطاقة،ً
ًالقيامًبهًفيًهذاًالمجالًماًيلي:

ًلى،ًعالستدامةنشرًالوعيًوالمعرفة،ًبخصوصًكفاءةًالطاقةًوالطاقةًالمتجددةًوأهميةً -1
ينًفيًالقطاعينًالعامًوالخاصًلم،ًمنًطالبًورباتًمنازل،ًومنًالعاكافةًفئاتًالشعب

ًوسا ًذلكًعبر ًويكون ًمستوياتًالمسؤولية. ًالمسموعًوالمقروءًعلىًكافة ًاإلعالم ئل
علىًأنًتتحملً والجامعاتً، الفنيًة يكونًفيًالمدارسًوالمعاهًد كمًا والمرئيًبشكلًيوميً،

اًلدعمًأسعارًالمحروقات.  كلفةًذلكًالموازنةًالمخصصةًأساسا

تنفيذًمشاريعًنموذجيةًريادية،ًإلعطاءًأمثلةًعمليةًللعموم،ًحولًتحسينًكفاءةًالطاقةًً -2
ًًوالستفادة ًالممكنًمن ًومن ًالمتجددة، ًهذهًًالستفادةالطاقة ًلتنفيذ منًهباتًدولية

ةًموازنالمشاريعًفيًالدولًغيرًالمنتجةًللنفظًوالغاز،ًإضافةًإلىًماًيمكنًتأمينهًمنً
 الدعم.

دعمًتمويليًللمؤسساتًالحكوميةًالقائمةًعلىًكفاءةًالطاقةًوالطاقةًالمتجددةًووضعً -3
التجهيزاتًالكفوءة،ًًالمسؤولةوالمختبراتًالمواصفاتً، بهدفًتحديًد عنًفحصًالمعداتً،

                                         
ً)10(alhayat.com/Articles/10183513ًًً 
)11(www.google.com.lb/?gws_rd=cr,ssl&ei=-9bWVdCZHcisU-ivregJ#q  
)12(www.bbc.com/arabic/interactivity/2014/07/140731_cooments_yemen_fuel_subsidy  
ً)13(www.alarab.co.uk/m/?id=26745ًً 
ً)14( www.rcreee.org/sites/default/files/afex_2015_ee_arabic.pdf . P.4. 

http://alhayat.com/Articles/10183513
http://www.google.com.lb/?gws_rd=cr,ssl&ei=-9bWVdCZHcisU-ivregJ#q
http://www.bbc.com/arabic/interactivity/2014/07/140731_cooments_yemen_fuel_subsidy
http://www.alarab.co.uk/m/?id=26745
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اًلمنعًماًهوًغيرًكفوءًمنها.  تمهيدا

4- ً ًتمويل ًفي ًالمساعدة ًو/أو ًالكفوءة،ًًاستبدالتمويل ًغير ًالمنزلية ًالكهربائية األجهزة
ًالكهربائًواستبدال ًوالساللم ًالمصاعد ًوكذلك ًالمتوهجة، ًالتييالمصابيح يسمحًًة،

يقافها.الطاقةًاًباستعادةتصميمهاً  لكهربائيةًفيًفترةًتخفيضًسرعاتهاًوا 

5- ً ًتمويل ًآليات ًودعم ًالجماعي، ًالعام ًالنقل ًمشاريع ًدعم ًالعموميةًإستبدال السيارات
 للمحروقات.ًاستهالكاوتجديدهاًبسياراتًحديثةًأكثرًكفاءةًوأقلً

ضوئية،ًًونظامًالتعدادًالصافيًمعًالمستهلكينًالذينًيقومونًبتركيبًخالياًكهًرًاعتماد -6
يصارًإلىًتغذيةًالشبكةًبالفائضًعنًحاجاتهمًمنها،ًبشكلًنظاميًمدروس،ًبعدًوضعً
كودًمالئمًللشبكةًالكهربائية،ًوفيًهذهًالحالةًترتفعًكلفةًالكهرباءًالمنتجةًمنًالمستهلكً

 التعرفاتًالكهربائيةًللمستهلكينًوتمًتخفيضًالدعم.ًارتفعتلحاجاتًالشبكة،ًكلماً

داءًالنصحًسفيًإجراءًتدقيقًطاقيًمجاني،ًلتحديدًأماكنًالهدر،ًواً ًمساعدةًالمستهلكين -7
ًوكذلكً ًالمتجددة، ًوالطاقة ًالطاقة ًكفاءة ًلمشاريع ًتنفيذهم ًإمكانية ًحول ًلهم والمشورة

خيارات مختصينًلتحديًد إنتدابًخبراًء عبًر مشاريعهممساعدتهًم ودراسًة وتصميًم الفنيًة ًهًم
 فيًهذينًالمجالين.

8- ً ًالمتجددة،ًتمويل ًالطاقة ًتجهيزات ًأسعار ًحول ًوشفافة، ًدقيقة ًدورية ًتقارير نشر
ً ًوالمردود ًكفاءة، ًاألكثر ًًالقتصاديوالتجهيزات ًحال ًوحًوًاعتمادهافي لًللمواطن،
والمشاريعًالمنفذةًمعًإنجازاتها،ًلتحفيزًهذاًًالتنفيذالمشاريعًالمخططًلهاًوالمشاريعًقيدً
منًالضروريًفيًهذاًالمجالًأنًيتمًتحديدًالمردودًالنوعًمنًالمشاريعًوالحثًعليه.ًًو

ًالبتروليةًًالقتصادي ًللمشتقات ًالمرجعية ًاألسعار ًمن ًتنطلق ًجدوى ًدراسات عبر
منًالمقارنةً ًا ولًبأسًأيضا إلغاءًالدعمً، بعًد األسعارًستكونًمعتمدًة كونًهذًه وللكهرباءً،

 وفقًاألسعارًالحالية.ًالقتصاديمعًالمردودً

 خالصةال

،ًوتحتًضغطًالشتراكيياساتًالدعمًفيًظروفًقيامًاألنظمةًالسياسيةًذاتًالتوجهًنشأتًس
الصراعًبينًاألنظمةًالرأسماليةًوالنظامًالشيوعي،ًوفيًإطارًتوجهاتًملكيةًالدولةًللمؤسسات،ًمعً

الدولًبدورًمقدميًالخدمات؛ ارتفاعًأسعارًالنفطًقياًم فيًدولًالشرقًوخاللًفترًة الطاقًة كانًدعًم ،ً
ًًسطًوشماليًافريقياًيمثلًنصفًدعمًالطاقةًالعالمي.األًو

الخدماتلكنًعجزً فيًتقديًم بدورهًا عنًالقياًم بالقطاعًًالمؤسساتًالحكوميًة نحوًالستعانًة والتوجًه
وقفًالهدرًفيًةًالىًكذلكًالحاجوالحاجةًإلىًالتمويلًمنًناحيةًأخرى،ًًومنًناحية،ًًالخاص

ًالموازنات،ًًو ًًالناتجةمالحظةًكافةًالسلبياتًبعد منًًتبينًأنهعنًسياسةًالدعمًوالمواكبةًلها،
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لغائهاًكليااًأوًجزئياا،ًمعًترشيدهاًللوصولًإلىًاألهدافً الضروريًإعادةًالنظرًفيًسياسةًالدعمًوا 
ا،ًأيًدعمًالفئاتًالفقيرةًلل نًوصولًالىًخدماتًالطاقةًالحديثة،ًعلمااًأالمرجوةًمنًالدعمًأساسا

،ًوالطاقةًالمتجددةًالتيًتؤديًإلىًتخفيضًكلفةًالحصولًعلىًالطاقةتحفيزًمشاريعًكفاءةًالطاقةً
مباشرةًًاجتماعيةوضعًأسسًإلعاناتًيمكنًوبالموازاةًمعًذلكًً،سةًالدعماأساسيًفيًترشيدًسي

 لظروفًكلًدولة.ًوحصريةًلحصولًالفقراءًعلىًالطاقةًطبقاًا

الحاجةًإلىًإصالحاتًإضافيةًلًتزالًجهودًإصالحًأسعارًالطاقةًفيًالدولًالعربيةًتنتهيًعندً
فيًالسوق،ًمثلًتحريرًأسواقًالمرافقًفيًحدًذاتها.ًويرجعًذلكًإلىًأنهًفيًمعظمًهذهًالدول،ً
تظلًالمرافقًالعامةًواإلمدادًبالطاقةًبشكلًعامًمهمةًأساسيةًللدولةًوالشركاتًالعامة.ًوقدًبدأً

لعامةًمبدئياًفيًدولًمثلًتونسًالنفتاحًالبطيءًنحوًالقطاعًالخاصًللدخولًفيًمجالًالمرافقًا
واألردنًواإلماراتًالعربيةًالمتحدة.ًوحتىًاآلن،ًلتزالًمشاركةًالقطاعًالخاصًتقتصرًفيًالغالبً

نقل،ًوالتيًتحدًمنًالمنافسةًفيًالمراحلًالمبكرةًمنًتطويرًمشاريعً-تشغيل-علىًاتفاقياتًبناء
العنصرانًاألك وهمًا وتوزيعهاً، بدلًمنًانتاجهًا ولًيزالًموضوعًالطاقةً، الطاقةً. فيًتوليًد ثرًتنافسيًة

تنظيمًوتحريرًسوقًالطاقةًمنًأهمًالمجالتًالتيًيمكنًتطويرهاًفيًالمنطقةًالعربية.ًوفيًالوقتً
الذيًلًتزالًفيهًالمنطقةًالعربيةًبعيدةًعنًنموذجًسوقًالخدماتًفيًاألسواقًاألخرى،ًحيثً

ًعلىًالتكلفة،ًفإنًاإلصالحًعلىًمدىًالعقودًيختارًالعمالءًمزوديًخدمةًأوًمحطةًبنزينًبنا ءا
القادمةًقدًيفيدًفيًالنهايةًاألطرافًالمختلفة:ًالدولًالتيًلًتزالًتواجهًنفقاتًكبيرةًبسببًدعمً
ًلخفضًالتكاليفً ًحافزأا ًذلك ًبعد ًلها ًسيكون ًالتي ًوشركاتًالمرافق ًالحكومية، شركاتًالطاقة

ًاألكثرًفعاليةً ًالذينًسيواجهونًخياراتًوالستثمارًفيًالتكنولوجيا منًحيثًالتكلفة،ًوالعمالء،
ًأكثر،ًوربماًتكلفةًأقلًمنًتكلفةًالطاقةًفيًأسواقًليستًتنافسية.

فيًضوءًالتجاربًواعادةًتصميمًآلياته،ًتقليصًالدعمًتدريجياًًوًترشيدلًالحاليةًمثاليةوتعتبرًالفترةً
السابقة.ًومنًالمطلوبًبالتاليًاصالحًأسعارًالطاقةًفيًالدولًالعربية،ًواستعمالًآلياتًالتسعيرً

ً ًبعناصرها ًالمستدامة ًأهدافًالتنمية ًوالبيئيةًوالقتصاديةًالجتماعيةلخدمة .ً ًالقيامًحتوأن فيز
منًذلكًواألهمًًيًفيًهذاًالتجاه.كفاءةًالطاقةًأولاًوبمشاريعًالطاقةًالمتجددةًثانيااًمحوًربمشاريعً

عًالقتصاديًللبلدانًالعربيةًالمنتجةًللنفطًوالغاز،ًوهوًأمرًغيرًممكنًًوهوًالقدرةًعلىًتحقيقًالتن
وبالتاليًًدونًترشيدًأسعارًالطاقةًوزيادةًحصةًالطاقةًالمتجددةًفيًالستهالكًاليوميًللطاقة.

ً.للتنميةًالمستدامةًواجتماعيةفيًمشاريعًانتاجيهًًرلالستثمامكانياتًالماليةًللدولًمتوفرةًاإلتصبحً
 

 

 


