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يصدر ا يلع :
الباب األول
تعاريف و صطلحات
الماد  :4تعاريف:
يقصد بالكلمات والتعابير اآلتية حيثما وردت في هذا القانون ماهو مبين بجانب كل منها:
 القانون :قانون الحفاظ على الطاقة. الوزير :وزير الكهرباء. المركز :المركز الوطني لبحوث الطاقة المحدث بالقانون رقم  /8/لعام .3002 جلس اإلدار  :مجلس إدارة المركز الوطني لبحوث الطاقة. المدير العام :مدير المركز الوطني لبحوث الطاقة. الوقود األحفوري :النفط أو الغاز الطبيعي أو الفحم الحجري أو السجيل الزيتي. حوا ىىا الطاقىىة :هييي جمي ي المييواد التييي تحتييوي علييى طاقيية كامنيية يييتم تحويلهييا ليصييار إلييىاسييتادامها فييي ماتلييف مجيياطت النريياط البرييري مثييل :اليينفط ومرييتقاتلغ الغيياز الطبيعييي
والحيويغ الطاقة الكهربائيةغ الفحمغ الرياح ,اإلشعاع الرمسي ,الكتلة الحية.
 الحفاظ على الطاقة  :هي اإلجراءات والتدابير المتاذة لتافيض كمية الطاقة المستادمة فينواحي اإلنتاج واطستهالك كافة م المحافظة على نفس سوية األداء.
 الطاقىىات المتجىىدد  :هييي الطاقيية المسييتدامة التييي ط تنضييب ميي اطسييتهالك وترييمل الطاقييةالرمسيةغ طاقة الريياحغ طاقية الكتلية الحيوييةغ طاقية الحيرارة الجوفييةغ الطاقية المائييةغ طاقية
المد والجزرغ وطاقة األمواج.
 ترشيد استهالك الطاقة :هو مجموعة اإلجراءات السلوكية والتدابير الهندسيية التيي تقيود إليىتافيض الهدر في استهالك الطاقة بماتلف أنواعها.
 تحسين كفاء استخدام الطاقة :هو مجموعة اإلجراءات و التدابير الهندسية والعلميية والفنييةالتييي ت ي دي إلييى تافيييض اطسييتهالك النمطييي (النييوعي) ميين الطاقيية فييي األجهييزة المسييتهلكة
للطاقةغ دون أن ي ثر ذلك على نوعية العمل واألداء.
 التىىىدقيق الطىىىاقع :هيييو دراسييية أوجيييل اسيييتهالك الطاقييية بكافييية اشيييكالها ولحييي أمييياكن الهيييدرواطستادام غير الرشيد لهاغ ووض الحلول الفنية المناسيبة لتحسيين الكفياءة وتافييض الهيدر
إلى أدنى حد ممكن وبحيث تكون هذه الحلول مجدية اقتصاديا .
 ضابط االرتباط الطاقع :هو العاميل اليذي تسيميل الجهية المعنيية ممين يتمتي بابيرة كافيية فييمجال ترشيد استهالك الطاقة ورف كفاءة استادامها.
 الكىىود :ويعبيير عنييل بالنظييام الرمييزي وهييو مجموعيية التعليمييات واطجييرا ءات الفنييية الناظمييةلموضوع علمي تطبيقي معين.

قانون الحفاظ على الطاقة

الباب الثانع
أﻫداف القانون
الماد  :0يهدف القانون إلى:
أ -دعم التطور اطقتصادي واطجتماعي في الجمهورية العربية السورية.
ب -إطالة مدى نفاد احتياطي الوقود األحفوري المتاح في الجمهورية العربية السورية ألطول
فترة ممكنة.
ج -تافيض اآلثار البيئية السلبية الناجمة عن استادام ماتلف حوامل الطاقة التقليدية.
د -المساهمة في تلبية متطلبات التنمية المستدامة.
ويعمل لتحقيق األهداف أعاله وفق اآلتي:
 .1نرر وتطبيق مفاهيم الحفاظ على الطاقة التي ترمل ترشيد اسيتهالك الطاقية والحفياظ
عليها ورفي كفياءة اسيتادامها فيي جميي المجياطت ذات التيثثير اليدائم عليى معيدطت
إنتاج واستهالك الطاقة.
 .3نرر استادام الطاقات المتجددة بتطبيقاتها الماتلفة.
الباب الثالث
الجهات التع يطبق عليها القانون
الماد  :3يطبق هذا القانون على الجهات اآلتية:
أ -جميييي الجهيييات المنتجييية والموزعييية والمسيييتهلكة للطاقييية بماتليييف أنواعهيييا سيييواء منهيييا
الحكومية والااصة والمرتركة.
ب -جمي المستوردين والمصنعين المحليين لألجهزة المستهلكة والمولدة للطاقة.
ج -النقابات والم سسات والمكاتب الهندسية التيي تعميل فيي مجيال تصيميم األبنيية والمنري ت
والمواق والتجهيزات المستهلكة للطاقةغ التابعة للقطاع العام أوالااص أوالمرترك.
د -الم سسييات التعليمييية الحكومييية والااصيية ومراكييز البحييث العلميييغ والمنظمييات الرييعبية
والجمعيات األهليةغ والهيئات الدينية.
المىىاد  : 1تلتييزم الجهييات المييذكورة فييي المييادة / 2/ميين أحكييام هييذا القييانون بتطبيييق اإلجييراءات
اآلتية:
أ -الحفاظ على الطاقة عن طريق ترشيد استهالكها ورف كفاءة استادامها على المدى
القريب والمتوسط والبعيد وفق أحكام هذا القانون.
ب -اطستفادة من تطبيقات الطاقات المتجددة وزيادة مراركة هذه التطبيقات في القطاعات
كافة.
ج -اعتماد مفاهيم الحفاظ على الطاقة أثناء مرحلة التصميم والتنفيذ واطستادام في المجاطت
كافة.
د -التوجل نحو التصني المحلي واستيراد وتسويق التجهيزات والمعدات المستهلكة للطاقة
ذات الكفاءة العالية إضافة إلى أدوات وتجهيزات تطبيقات الطاقات المتجددة ذات
المستويات التقنية العالية.
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الباب الرابع
الفصا األول
هام المركز لع عرض تطبيق القانون
الماد : 1تحدد مهام المركزكما يلي:
أ .متابعة تطبيق أحكام القانون ومراقبة مدى حسن اطلتزام بل.
ب .وض السياسات واطستراتيجيات في مجال الحفاظ على الطاقة وتحديد حاجات القطر من
الطاقة في المستقبل القريب والبعيد.
ج .إعييداد مريياري القييوانين طستصييدارها أصييوط ومريياري األنظميية و(الكييودات) الناظميية
إلجييراءات الحفيياظ علييى الطاقيية بثشييكالها كافيية غ وتنمييية اس يتادامات تطبيقييات الطاقييات
المتجييددة فييي جمي ي القطاعييات وذلييك بالتعيياون م ي الجامعييات ومراكييز البحييث العلمييي
والوزارات والم سسات المعنيية بميا فيهيا هيئية المواصيفات والمقياييس العربيية السيورية
ونقابة المهندسين اغ ورفعها عن طريق الوزير إلى مجلس الوزراء طعتمادها أصوط قبل
وضعها موض التنفيذ.
د .توجيل المصنعين المحليين والمستوردين لرف كفياءة األجهيزة الكهربائيية المسيتادمة فيي
القطاعات المنزلية والتجارية والادمية من خالل بطاقة تعريف باطستهالك الطاقي أو ما
يعييرف ب " اللصيياقة الطاقييية" لكييل أداة أو جهيياز منزلييي أو صييناعي أو تجيياري يسييتهلك
طاقييية لتريييغيللغ ووضييي الحيييدود األعظميييية طسيييتهالك هيييذه األدوات واألجهيييزة للطاقييية
والرروط الااصة بتصنيعها أو استيرادها.
ه .تكليف الوحدات التنظيمية للحفاظ على الطاقة في الجهات العامةغ بالعمل على تنفيذ أحكام
هذا القانون بتوجييل مين المركيز وتيثمين التيدريب الجييد لعناصير هيذه اليدوائر والوحيدات
للقيام بهذه المهمة بالركل المطلوب.
و .التعيياون مي الييوزارات المعنييية علييى وضي مقترحييات بالتسييهيالت الحكومييية وبييالحوافز
المادييية وباإلعفيياءات الضييريبية والجمركييية واقتييراح يليييات تمويلييية ومصييرفية لترييجي
الحفاظ على الطاقةغ ورفعها عن طريق الوزير إلى مجلس الوزراء طعتمادها أصوط.
ز .إحيداث الماتبييرات الالزمية طختبييار وتقييييم أداء وتطيوير الينظم المسيتادمة فييي مجيياطت
الحفاظ على الطاقة.
ح .إعداد برامج توعية وتثقيف في مجيال الحفياظ عليى الطاقية ونريرها فيي وسيائل اإلعيالم
المرئييية والمقييروءة والمسييموعة وتنظيييم المعييار غ وإعييداد دورات تدريبييية فييي مجييال
الحفيياظ علييى الطاقيية لسييائر الجهييات المعنيييةغ باإلضييافة إلييى التعيياون م ي وزارة التربييية
إلدخال مفاهيم ترشيد استهالك الطاقة في المنياهج المدرسييةغ وتوجييل الجمعييات األهليية
والمنظميييات الريييعبية والهيئيييات الدينيييية طعتمييياد هيييذه البيييرامج وتفعيلهيييا بعيييد تزوييييدها
بالمعلومات والبيانات الالزمة لذلك.
ط .تنفيذ مراري في ماتلف مجاطت الحفاظ على الطاقة على أن تسترد المبالغ المدفوعة من
قيم الوفر الناتج عن تنفيذ هذه المراري للجهة صاحبة العالقة م جيزء مين اليربي يحيدده
مجلس اإلدارة وباقتراح من مدير عام المركز.
ي .توجيل القطاع الااص وتفعيل دوره في الحفاظ على الطاقة وتحفيزه على إحداث شركات
خاصة أو مرتركة م الجهات المعنية في القطر وفقا ألحكام القوانين واألنظمة النافذة
الااصة بادمات الطاقة.
ك .العمييل ميي الجهييات المعنييية لتضييمين علييوم ومفيياهيم الحفيياظ علييى الطاقيية فييي المنيياهج
التعليميةغ باإلضافة إلى تاريج مجيازين فيي هيذه العليوم مين ماتليف الدرجاتغوتضيمين
محاور ترشيد اسيتهالك الطاقية ورفي كفياءة اسيتادامها واسيتادام الطاقيات المتجيددة فيي
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خطييط البحييث العلمييي التطبيقييي وإدراج مرييروعات بحييوث الطاقيية المتجييددة فييي خطييط
البحث العلمى.
ل .العمييل م ي القطيياع الايياص لمسييتفادة ميين إمكانيييات توليييد الطاقيية الكهربائييية باسييتادام
مصادر الطاقة المتجددة
الفصا الثانع
 -4الوحدات التنظيمية للحفاظ على الطاقة:
الماد  :6يحدث في كل جهة عامة وخاصة وحدة تنظيمية للحفاظ على الطاقة تكون على مستوى
مديرية أو دائرة أو شعبة تبعا لحاجتهاغ وتحدد طبيعة ومهام هذه الوحدات حسب طبيعة
القطاع الذي تتب لل وفقا ألحكام هذا القانونغ ويعد من يرأس أيا من الوحدات
التنظيمية أعاله ضابط اطرتباط الطاقي بين إدارتل والمركز ويكون مس وط أمام
المركز عن مدى تنفيذ الوحدة التي يرأسها للمهام الموكلة إليها بالركل األمثل.
 -0أقسام الوحدات التنظيمية للحفاظ على الطاقة:
الماد  :7تقسم الوحدات التنظيمية إلى قسمين:
أ -الوحيييدات التنظيميييية المركزيييية :وهيييي الوحيييدات المحدثييية فيييي اليييوزرات والم سسيييات
والمييديريات التابعيية لهييا فييي المحافظييات باإلضييافة إلييى النقابييات و الجهييات العاميية كافيية
المانحة لتراخيص البناء وتعمل هذه الوحيدات بالتنسييق مي المركيز وفيق المهيام الموكلية
إليها من قبلل والموضحة طحقا في هذا القانون.
ب -الوحدات التنظيمية الفرعية :وهي الوحدات المحدثة فيي المنري ت والمواقي التيي تحيددها
الوحدات التنظيمية المركزية بالتعياون مي المركيز ,سيواء كانيع عامية أو خاصية ,وتبعيا
لالستهالك الطاقي الكلي واطستهالك النمطيي (النيوعي) لهيذه المنري ت والمواقي وتعميل
هذه الوحدات وفق توجيهات الوحدات التنظيمية المركزية والمركيز وفيق المهيام الموكلية
إليها والموضحة طحقا في هذا القانون.
الباب الخا س
الحفاظ على الطاقة لع القطاع الصناعع
الماد :8إجراءات الحفاظ على الطاقة في القطاع الصناعي:
 .1تُ َعييد الوحييدات التنظيمييية للحفيياظ علييى الطاقيية المحدثيية فييي وزارات الصييناعة و الكهربيياء
والييينفط وميييديرياتها فيييي المحافظيييات والم سسيييات الصيييناعية التابعييية لهيييا والقطاعيييات
الصيناعية اإلنتاجييية كافيية أينميا وجييدت وحييدات تنظيمييية مركزيية ترييرف علييى الوحييدات
التنظيمية الفرعية الموجودة في المنر ت الصناعية العامة أوالااصة والااضعة إلشراف
الوزارات المعنية.
 .3تكييون الوحييدات المركزييية صييلة وصييل بييين الوحييدات التنظيمييية الفرعييية الموجييودة فييي
المنر ت الصناعية والمركز.
 .2مهام الوحدات التنظيمية الفرعية للحفاظ على الطاقة في المنر ت الصناعية:
أ -إنراء قواعد بيانات باستهالكات حوامل الطاقة كافة وكمييات اإلنتياج وكيل ميا يتعليق
بالتجهيزات المستهلكة للطاقة في الجهة العامة أو الااصة الموجودة لديها الوحدة.
ب -إعداد تقارير شهرية وسنوية عن أوجل استهالك ماتلف حوامل الطاقة وفيق النمياذج
البيانية المعتمدة من قبل المركز وموافاتل بهاغ على أن تكون المعلوميات اليواردة فيي
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هذه التقياريرالتي تميس خصوصيية المنري ت خاصية بيالمركز وتسيتادم فقيط لتحقييق
يحكام هذا القانون.
ج -تحديييد فييرص ترشيييد اسييتهالك الطاقيية ورف ي كفيياءة اسييتادامها عيين طريييق إعييداد
دراسيييات التيييدقيق الطييياقي بالتعييياون مييي الوحيييدات التنظيميييية المركزيييية والمركيييزغ
واقتراح الحلول المناسبة والمجدية اقتصاديا.
د -تنفيذ كافية األعميال التيي تكليف بهيا مين قبيل الوحيدات التنظيميية المركزيية والمركيز
بهدف تطبيق أحكام القانون.
تزود الوحدات التنظيميية الفرعيية بياألجهزة والمعيدات الالزمية إلعيداد التقيارير الطاقيية
ودراسات التدقيق الطاقي على نفقة المنر ت التي تتب لها هذه الوحدات.
تدرس التقارير الطاقية ودراسيات التيدقيق الطياقي للمنري ت الصيناعية مين قبيل الوحيدات
التنظيمييية المركزييية والمركييز ويكييون اختيييار المريياري المقترحيية للتنفيييذ وفقييا لنتييائج
دراسات الجدوى اطقتصادية.
تلتزم المنر ت الصناعية بتنفيذ المراري المقترحة والمعتمدة من قبل الوحيدات التنظيميية
المركزيية والمركزبينمييا يقيوم المركييز بيالتحقق ومييني شييهادات بيذلك لقيياء بيدل يحييدد تبعييا
لقيمة وحجم ونيوع المريروع وضيمن حيدود نسيبة تتيراوح مين  %15-5مين قيمية اليوفر
الحاصل.
يقوم المركز بالتعاون م الجهات المعنية بدراسة وإعداد األنظمة والمعيايير و(الكيودات)
والتعليمييات الااصيية بتحسييين كفيياءة اسييتادام الطاقيية وترشيييد اسييتهالكها فييي القطيياع
الصناعي العام والااص.
تلتزم جمي المنر ت والم سسات الصناعية بمضمون األنظمة والكودات ينفة الذكر.
تصييدر بقييرار ميين مجلييس الييوزراء األنظميية والكييودات الااصيية بتحسييين كفيياءة اسييتادام
الطاقة وترشيد استهالكها في القطاع الصناعيغ بناء على اقتراح مجلس اإلدارةغ وتصبي
ملزمة بعد ستة أشهر من تاريخ نررها في الجريدة الرسمية.
الباب السادس
الحفاظ على الطاقة لع القطاعات المنزلية والتجارية والخد ية

الماد  :9إجراءات الحفاظ على الطاقة في القطاعات المنزلية والتجارية والادمية:
 .1تلتييزم جميييي الجهيييات العاميية المانحييية لتيييراخيص البنيياء ونقابييية المهندسيييين والريييركات
والمكاتييب الهندسييية العاميية والااصيية المصييممة والمريييدة لألبنيييةغ بمضييمون األنظميية
و(الكودات) والتعليمات الااصة باألبنية والتي تلح األمور اآلتية:
أ -استادام تطبيقات الطاقات المتجددة في جمي األبنية الااصة والعامة.
ب -تطبيقات العزل الحراري لألبنية.
ج -استادام أنظمة اإلنارة الموفرة للطاقة واعتماد مفاهيم اإلنارة الطبيعية.
د -التصميم األمثل لألبنية بغية تحسين األداء الحراري ورف كفاءة استادام الطاقة فيها.
ه -استادام مالفات المدن والبلدات في مجال الطاقة.
 .3تلتيييزم جميييي الجهيييات العامييية المانحييية لتيييراخيص البنييياء ونقابييية المهندسيييين والريييركات
والمكاتب الهندسية العامة والااصة المصيممة والمرييدة لألبنييةغ بيددراج اسيتادام أنظمية
تساين المياه بالطاقة الرمسية ضمن ماططات التصميمغ م األخذ بعيين اطعتبيار جميي
اطحتياجات األساسية الواجب إضافتها الى األبنية لتسهيل استادام هذه األنظمة.
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ترجي جمي المنر ت العامة والااصة بميا فيهيا الميزارع والمجمعيات السيكنية طسيتادام
تجهيييزات توليييد الطاقيية الكهربائييية ميين الطاقييات المتجييددة برييكليها الجميياعي والفييردي
والربط م شبكات التوزي من خالل عدادات ثنائية اطتجاه.
تُ َعيد الوحيدات التنظيميية للحفياظ عليى الطاقية المحدثية فيي اليوزارات والم سسيات العاميية
ونقابيية المهندسييين وفروعهييا فييي المحافظييات وسييائر الجهييات العاميية المانحيية لتييراخيص
البناء وحدات تنظيمية مركزية يناط بها المهام التالية:
أ -تكون مس ولة عن اإلشراف والتدقيق ومراقبة تنفيذ ماورد في البنود /1/غ /3/
وموافاة المركز بالمعلومات والوثائق الالزمة التي تثبع حسن التنفيذ.
ب -إحييداث وحييدات تنظيمييية فرعييية فييي المواق ي التييي يعتم يد تحديييدها بالتعيياون م ي
المركز تبعا لالستهالك الطاقي الكلي واطستهالك النمطي (النوعي) لهذه المواق غ
وتكليفهييا إنريياء قواعييد بيانييات باسييتهالكات حوامييل الطاقيية كافيية وكييل مييا يتعلييق
بالتجهيزات المستهلكة للطاقة في الجهة العامة أو الااصية التيي تتبي لهيا الوحيدةغ
باإلضافة إلى إعيداد تقيارير شيهرية وسينوية عين أوجيل اسيتهالك ماتليف حواميل
الطاقة لهذه المواق .
ج -تحديد فرص ترشييد اسيتهالك الطاقية ورفي كفياءة اسيتادامها واعتمياد نظيم إدارة
الكفاءة في األبنية في المواق المذكورة اعاله عن طرييق إعيداد دراسيات التيدقيق
الطاقي بالتعاون م الوحدات التنظيمية الفرعيية وبالتنسييق مي المركيزغ واقتيراح
الحلول المناسبة والمجدية اقتصاديا.
د -تنفيذ كافة األعمال التي تكلف بها من قبل المركز بهدف تطبيق أحكام هذا القانون.
يقيييوم المركيييز بالتعييياون مييي الجهيييات المعنيييية بدراسييية وإعيييداد األنظمييية و(الكيييودات)
واإلرشادات الااصة بالحفاظ على الطاقة.
تصدر بقرار من مجلس الوزراء األنظمة و(الكودات) الااصة بالحفياظ عليى الطاقية فيي
األبنية السكنية والتجارية والادميية العامية والااصيةغ بنياء عليى اقتيراح مجليس اإلدارةغ
وتصبي ملزمة بعد ستة أشهر من تاريخ نررها في الجريدة الرسمية.
الباب السابع
الحفاظ على الطاقة لع قطاع النقا

الماد  :42إجراءات الحفاظ على الطاقة في قطاع النقل:
 .1تُ َعييد الوحييدات التنظيمييية المركزييية للحفيياظ علييى الطاقيية المحدثيية فييي وزارة النقييل
والمديريات التابعة لها في المحافظات مس ولة عين دراسية تحسيين كفياءة اسيتادام
الطاقة وترشيد استهالكها في قطاع النقل بالتنسيق م المركز.
 .3مهام الوحدات التنظيمية للحفاظ على الطاقة المحدثة فيي وزارة النقيل والميديريات
التابعة لها:
أ -إنراء قواعد بيانات باستهالكات حوامل الطاقة كافية وكيل ميا يتعليق بيالتجهيزات
المستهلكة للطاقة في الجهات التابعة لها الوحدة ضمن قطاع النقل.
ب -إعداد تقارير شهرية وسنوية عن استهالك ماتلف حواميل الطاقية وفيق نمياذج
بيانية توض من قبلها بالتنسيق م المركز.
ج -تحديد فرص ترشييد اسيتهالك الطاقية ورفي كفياءة اسيتادامها فيي قطياع النقيل
بالتنسيق م المركز.
 .2اعتماد سياسات واستراتيجيات وتقنيات للحفاظ على الطاقة في قطاع النقل على أن
تلح ما يلي:
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أ -تطوير وسائط النقل الجماعي داخل وخارج المدن بميا يضيمن اطسيتادام األمثيل
لحوامل الطاقة.
ب -رف كفاءة استادام الطاقة في اآلليات واعتماد لصاقة طاقية لها.
ج -التثكيد على ضرورة تحسين كفياءة محركيات الحيافالت مين خيالل التقييد بتيدقيق
األداء الفني واطنبعاثات الغازية وتحفيز اسيتادام وسيائط النقيل التيي تعتميد عليى
التقنييييات المتقدمييية التيييي تسييياهم فيييي تحسيييين كفييياءة اسيييتادام الطاقييية وترشييييد
استهالكها.
الباب الثا ن
الحفاظ على الطاقة لع القطاع الزراعع
الماد  :44إجراءات الحفاظ على الطاقة في القطاع الزراعي:
 .1تُ َعييد الوحييدات التنظيمييية للحفيياظ علييى الطاقيية المحدثيية فييي وزارتييي الزراعيية والييري
والمديريات التابعة لهميا فيي المحافظيات والم سسيات الزراعيية التابعية ليوزارة الزراعية
ونقابيية المهندسييين الييزراعيين وفروعهييا فييي المحافظييات وحييدات مركزييية ترييرف علييى
الوحدات التنظيمية الفرعية الموجودة في المنر ت الزراعية العامة والااصة.
 .3تكييون الوحييدات المركزييية صييلة وصييل بييين الوحييدات التنظيمييية الفرعييية الموجييودة فييي
المنر ت الزراعية والمركز.
 .2مهام الوحدات التنظيمية الفرعية للحفاظ على الطاقة في المنر ت الزراعية:
 إنراء قواعد بيانات باستهالكات جميي حواميل الطاقية وكمييات اإلنتياج وكيل ميا يتعليقبالتجهيزات المستهلكة للطاقة في الجهة العامة أو الااصة الموجودة لديها الوحدة.
 إعداد تقارير شهرية وسنوية عين أوجيل اسيتهالك ماتليف حواميل الطاقية وفيق النمياذجالبيانية المعتمدة من قبيل المركيز وموافاتيل بهياغ عليى أن تكيون المعلوميات اليواردة فيي
هذه التقارير والتيي تميس خصوصيية المنري ت خاصية بيالمركز وتسيتادم فقيط لتحقييق
أحكام هذا القانون.
 تحديييد فييرص ترشيييد اسييتهالك الطاقيية وتحسييين كفيياءة اسييتادامها عيين طريييق إعييداددراسات التدقيق الطاقي بالتعاون م الوحدات التنظيميية المركزيية والمركيزغ واقتيراح
الحلول المناسبة والمجدية اقتصاديا.
 تنفيذ كافة األعمال التي تكلف بها من قبل الوحدات التنظيمية المركزية والمركز بهيدفتطبيق أحكام هذا القانون.
 .4تلح التقارير الطاقية ودراسات التدقيق الطاقي النقاط اآلتية:
أ -المكننة الزراعية.
ب -تقنيات ضخ المياه ألغرا الري.
ج -منر ت الثروة الحيوانية.
د -استادامات المالفات الزراعية والحيوانية في مجال الطاقة.
ه -استادام تقنيات الطاقات المتجددة في ماتلف مجاطت القطاع الزراعي.
 .5تدرس التقارير الطاقية ودراسات التدقيق الطاقي ودراسات الجدوى اطقتصادية للمنري ت
الزراعية من قبل الوحدات التنظيمية المركزية والمركز ويتم اختييار المرياري المقترحية
للتنفيذ وفقا لنتائج هذه الدراسات.
 .6تلتزم المنر ت الزراعية بتنفيذ المراري المقترحة والمعتمدة من قبيل الوحيدات التنظيميية
المركزية والمركز.
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الباب التاسع
التسهيالت الحكو ية
الماد  :40تتضمن التسهيالت الحكومية اآلتي:
أ -إعتميياد أجييور رمزييية وترييجيعية لقيياء فحييص واختبييار األداء الطيياقي لييألدوات
والمعييدات والتجهيييزات المسييتهلكة للطاقيية ,وفحييص وتييدقيق أداء نظييم تطبيقييات
الطاقييات المتجييددة ,يحييددها مجلييس إدارة المركييز بالتنسيييق مي الجهييات المعنييية
وتصدر بقرار منل.
ب -تحديد أجور رمزية من قبل المركيز لقياء إعيداد دراسيات التيدقيق الطياقي لجميي
المباني والمنر ت عند طلبها ذلك وتعتمد من قبل إدارة المركز.
ج -مني مكاف ت ترجيعية للبحوث واألعمال واطختراعات الناجعة في مجال الحفياظ
على الطاقة في ضوء اقتراح المركز وموافقة رئاسة مجلس الوزراء.غ
د -تاصيييص مكاف ي ت ترييجيعية للعيياملين فييي الجهييات الحكومييية كافيية والملتييزمين
بتنفيذ إجراءات الحفاظ على الطاقة وفق القوانين واألنظمة النافذة ,وتصرف مين
موازنة الجهة التي يتب لهيا العياملون والمتحصيلة مين الوفيورات المتحققية ليديها
من جراء تطبيق هذا القانون.
الباب العاشر
المخالفات
الماد :43
أ -تحدد الماالفات في سياق تطبيق أحكام هذا القانون وفق ما هو مبين أدناه:
 -1عدم اطلتزام بتنفيذ المراري المحددة من قبل الوحدات التنظيمية والمركز.
 -3عدم تطبيق األنظمة و(الكودات) والتعليمات الصادرة في سياق تطبيق هذا القانون.
 -2عدم تطبيق اإلجراءات الواردة في األبواب الاامس والسادس والساب والثامن باستثناء
شاغلي الدور واألبنية السكنية.
ب -يغرم كل من يرتكب أيا من الماالفات الواردة في الفقرة /أ /أعاله  ,بغرامة تعادل نصف قيمة
الطاقة المفتر توفيرها في حال اطلتزام بثحكام هذا القانون ووفق األسعار المحلية السارية
لحوامل الطاقة ,ويجري تحديد قيمة الماالفة من قبل الوحدات التنظيمية المركزية والمركز,
وتصدر قرارات التغريم بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس اإلدارة.
ج -في حال تكرار الماالفة تضاعف الغرامة وفق ما هو مذكور أعاله.
د -ت ول المبالغ المتحصلة من الغرامات المفروضة نتيجة ماالفة أحكام هذا القانون وفق البند
/أ /أعاله إلى الازينة العامة للدولة.
الماد -41
ي – يكون للعاملين المكلفين بزيارة أماكن العمل لتقصي الماالفات المرتكبة في معر تنفيذ هذا
القانون و القرارات الصادرة تنفيذا لل صفة الضابطة العدلية.
ب -يحلف العاملون المرار اليهم في الفقرة/أ  /السابقة اليمين القاضي البدائي الذي يتب لل مركز
عملهم بثن يقوموا بعملهم بررف وأمانة وإخالص.
ج -يحمل العاملون بطاقة تثبع صفتهم الوظيفية موقعة من الوزير ولهم حق ضبط الماالفات
الناجمة في سياق تنفيذ هذا القانون ,ولهم القيام بثي تفتيش في المنر ت العامة والااصة ذات
الطاب اطقتصادي والادمي واإلداري في أي وقع كان خالل أوقات دوام العمل الرسمي وفحص
الدفاتر واألوراق ذات العالقة وطلب البيانات والوثائق والتصاميم والتراخيص الالزمة لقاء
إيصال استالم أصولي.
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د -يصدر الوز ير قرارا يتضمن الوسائل التي تكفل حسن تقصي ماالفات أحكام هذا القانون
وأوقات العمل وتحديد مكاف ت العاملين المكلفين بتقصي الماالفات ألحكام هذا القانون.
ه -على العاملين المكلفين بتقصي الماالفات تنظيم الضبوط األصولية ويكون لها القوة الثبوتية
حتى يثبع عكسها.
الباب الحادي علر
أحكام عا ة
الماد
الماد

الماد
الماد

 :41يسمى المركز منسقا وطنيا لهذا القانون.
 :46على الجهات المرمولة بهذا القانون موافاة المركز ب :
أ -صيييكوك إحيييداث الوحيييدات التنظيميييية للحفييياظ عليييى الطاقييية ووظيييائف العييياملين
المكلفييين بالعمييل فيهييا وأسييماء األشييااص الييذين سيييقومون بمهميية ضييباط اطرتبيياط
الطاقيغ وذلك فور نفاذ هذا القانون.
ب -المعلومييات الضييرورية الالزميية إلصييدار (التقرييير اإلحصييائي الطيياقي السيينوي
للقطر).
 :47تصدر التعليمات التنفيذية ألحكيام هيذا القيانون بقيرار مين وزيير الكهربياء بنياء عليى
اقتراح مجلس اإلدارة.
 :48ينرر هذا القانون في الجريدة الرسميةغ ويعتبر نافذا بعد ستة أشهر من تاريخ نرره.
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