
حفظ الطاقة وتوفري املال
الطاقــة استخدام تقييامت الطاقة املجانية بسياســات  المتعلقــة  القضايــا  تعتبــر 

وارتفــاع أســعارها مــن أكثــر المواضيــع نقاشــاً فــي 
العالــم. معظــم دول 

 
ومـع أن أسـعار الطاقـة اليـوم في دولنـا منخفضة 
الحـال  لـن يسـتمر علـى هـذا  مـر  ا أن  إ  نسـبياً، 
أحـد  مـن  الطاقـة  تعتبـر  حيـث  المسـتقبل  فـي 
المـوارد النـادرة علـى نحـو متزايـد وغالبـاً مـا تقـوم 
مـوال للمحافظـة  ا الكثيـر مـن  الحكومـات بدفـع 
علـى إبقاء أسـعار الطاقـة منخفضة للمسـتهلكين.

 
عمــال التجاريــة  هنــاك وعــي متزايــد فــي مجتمــع ا
حيــث أن هنــاك العديــد مــن المزايا التنافســية التي 
ــن  ــل م ــات أق ــتخدام كمي ــد اس ــا عن ــن تحقيقه يمك
الطاقــة، وبالتالــي، فإنــه ليــس مــن المســتغرب أن 
عمــال  يكــون هنــاك إقبــال متزايــد مــن أصحــاب ا
ــات  ســتثمار فــي تقني ــى ا ــة المختلفــة عل التجاري
ــة  ــع التالي ــق المناف ــة مــن أجــل تحقي ــر الطاق توفي
والتــي غالبــاً مــا تتجســد بتحقيــق التوفيــر المالــي:

• تقليل نفقات الصيانة
نتاجية  • زيادة ا

• تعزيز القدرة التنافسية 
ستدامة • قدر أكبر من ا

•زيادة عمر المعدات 

يســاعدك تقييــم الطاقــة علــى فهــم الوضــع الحالــي 
يســاعدك  وكذلــك  منشــأتك  فــي  الطاقــة  ك  ســته
ــه فــي  ــن تحقيق ــذي مــن الممك ــر ال ــم التوفي ــى تقيي عل

ســتثمار المخطــط. ل ا ك الطاقــة مــن خــ اســته
 

إن التأهــل للحصــول علــى بعــض قــروض المنتجات من 
اء « المراعيــة للبيئــة  ــ البنــك الخــاص » القــروض الخ
ــم أن  ــم للطاقــة، مــع العل ــك إجــراء تقيي ــا يتطلــب من بن

مــر لــن يكلفــك شــيئاً. هــذا ا
 

خبــراء  قبــل  مــن  الطاقــة  تقييــم  إجــراء  الممكــن  مــن 
الطاقــة المحلييــن ذوي الخبــرات الواســعة فــي هــذا 
حجــم  تقديــر  الخبــراء  ء  هــؤ بوســع  ليــس  المجــال. 
توفيــر الطاقــة الناجــم عــن اســتثمار معيــن فحســب بــل 
وبإمكانهــم أيضــاً اقتــراح حلــول أخــرى متاحــة أمامــك 

الطاقــة. ك  اســته تكاليــف  لتقليــص 
 

ــة  ــل مالي ــة تفاصي ــي بأي ــر معن إن مستشــار الطاقــة غي
ــ مجــال اهتمامــه  تتعلــق بعملــك التجــاري بــل ينح
ك الطاقــة ضمــن  بالتفاصيــل المتعلقــة بآليــة اســته

منشــأتك.

تقييــم  نبــذة حــول عمليــات  ة  ــ الن لــك هــذه  توفــر 
الصلــة. ذات  والمتطلبــات  الطاقــة 

ستثمار في مزايا ا
 مجال توفير الطاقة

تقييم الطاقة - أداتنا المجانية 
لتقييم توفير الطاقة لديك
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“GREEN FOR GROWTH FUND (GGF)” نبذة عن
فـي تطويـر  أول صنـدوق مختـص   "Green for Growth Fund (GGF)" يعتبـر 
أنشـطة ومشـاريع توفيـر الطاقـة الطاقـة (EE) والطاقـة المتجـددة (RE) منطقـة 
وسـط وشـمال أفريقيا  ق ا ـ قية (بما في ذلك تركيا) في ومنطقة ال ـ أوروبا ال
(MENA). لقـد تـم إنشـاء "Green for Growth Fund (GGF)" بمبـادرة مـن بنـك 
اكة مبتكـرة  ـ لمانـي KfW ليكـون بمثابـة  وروبـي وبنـك التنميـة ا سـتثمار ا ا
ك الطاقـة وانبعاثات ثاني  مـا بيـن القطاعيـن العـام والخـاص للتقليـل من اسـته
CO يقـوم "Green for Growth Fund (GGF)" بتوفيـر التمويـل  أكسـيد الكربـون 
زم للمؤسسـات الماليـة لتعزيـز أنشـطتهم التمويليـة في مجـال توفير الطاقة  الـ
سـتثمار فـي المؤسسـات  EE والطاقـة المتجـددة RE . كمـا ويقـوم الصنـدوق با
كات التـي تنفـذ مشـاريع مرتبطة بهذا المجال. يرافق أنشـطة  ـ غيـر الماليـة أو ال
"Green for Growth Fund (GGF)" دعـم تقنـي مقـدم مـن قبـل دائرة المسـاعدة 

.TAF الفنيـة



تقييمات الطاقة الشاملة المجانية
مجانية  خدمة  هي  الشاملة  الطاقة  تقييمات  إن 
صندوق  قبل  من  تمويلها  ويتم  فنا  م يقدمها 
التقييمات  النوع من  للتنمية. من شأن هذا  غرين 
لتوفير  المتاحة  الخيارات  تحديد  في  مساعدتك 
الذي  مر  ا التشغيلية؛  العمليات  أثناء  الطاقة 
قيمة  في  الحاصل  الوفر  إلى  إضافًة  لك،  سيتيح 
نتاج  ا في  زيادة  لتحقق  الفرصة  الطاقة،  فواتير 
نبعاثات  ا من  تقلل  أو  منتجاتك  جودة  أوتحسن 

ة بالبيئة. الم
 

قبل  من  التالية  البسيطة  الخطوات  إجراء  سيتم 
خبير الطاقة من أجل تحليل وضع الطاقة الخاص 
يتعلق  فيما  المفيدة  التوصيات  وتوفير  بمنشأتك 

بالتطويرات المستقبلية التي تنوي القيام بها. 
عملياً سيقوم خبير الطاقة بـ :

 

التعرف على منشأتك وطبيعة عملها اليومي.

ك الطاقة الشهري ساسية المتعلقة باسته جمع البيانات ا

منشأتك  في  الطاقة  إدارة  بها  يتم  التي  الكيفية  على  التعرف 
حالياً.

ساسية (المراجل وضواغط الهواء أو  دراسة مرافق الخدمات ا
ضاءة وما إلى ذلك) لتحديد إمكانيات توفير  الكومبريسوراتوا

الطاقة

استعراض الفرص الحالية لتوفير الطاقة.

سترداد. تقدير تكاليف التنفيذ المحتملة والتوفير وفترات ا

كتابة تقرير يتضمن النتائج والتوصيات وخطة العمل.

لتزام  وا الوصول  له سيمكنك من  الذي تخطط  ستثمار  إذا كان ا نتطلبه يساعدك على معرفة ما  الذي  الطاقة  تقييم  إن 
وعك  بالمعايير الخاصة لقروض المنتجات المراعية للبيئة التي نقدمها. بعبارة أخرى، سيقوم خبير الطاقة بتحديد ما إذا كان م
زمة أو سيقلل من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون CO2 بالدرجة المطلوبة. سيعتمد هذا التقييم  سيحقق وفورات الطاقة ال
وع الذي تملكه. وُيظهر الرسم البياني أدناه أنواع تقييمات الطاقة المطلوبة بناًء على قرض المنتجات  على نوع وحجم الم

المراعية للبيئة الخاص بك:

اء” تقييم الطاقة المطلوب للحصول على قروض المشاريع المراعية للبيئة „القروض الخ

تقييم الطاقة الُمفصل
ستثماري يوجب تغييرات أكثر تعقيدًا في العمليات وع ا الم

كيفية القيام به؟  
المرافق  إلى  عادة ما يطلب خبير الطاقة تسهيل الوصول 
زمة لحساب  الخاصة بمنشأتك من أجل جمع المعلومات ال
توفير الطاقة بدقة عند إجراء مثل هذه التقييمات. وعادة ما 
تستغرق التقييمات المفصلة فترة تصل إلى 6 أيام عمل يتم 
إجراءها في نفس الوقت الذي يتم فيه إعداد القرض الخاص 

بك في البنك.

هل تفوق قيمة القرض مبلغ 500000 يورو؟
كيفية القيام به؟  

العمل  موقع  في  رجعي  بأثر  التقييم  إجراء  يتم  أن  يجب 
من  ي  ب بشكل  التأكد  منه  الهدف  أن  حيث  بك  الخاص 
مخططاً.  كان  كما  بنجاح  ف  الم متطلبات  جميع  تنفيذ 
كما أن هذا النوع من التقييمات  يتم إجراؤه إ عند تنفيذ 

ستثمارية بشكل كامل. الخطة ا

التقييم بأثر رجعي

ما هو؟ 
ورياً لمشاريع توفير الطاقة  يعتبر تقييم الطاقة الُمفصل 
المعقدة نسبياً كتحسين أو استبدال عدة أجزاء من آلة أو نظام 
توليد مشترك  استخدام محطات  المثال،  على سبيل  معين. 
ت التحديثية لنظام التسخين  للحرارة والطاقة CHP أو التعدي

الصناعي.

ما هو؟ 
إذا كان القرض الخاص بك يفوق 500000 يورو، يجب على 
تنفيذ  تم  أنه  من  القرض-  منح  عملية  -بعد  التحقق  البنك 
إجراءات توفير الطاقة التي تم اشتراطها عند المنح وأنه تم 

دخارات المتوقعة في الطاقة. تحقيق ا

ما هو؟
ستثمار  ا يكون  عندما  المبسط  الطاقة  تقييم  إجراء  يتم 
على  معينة،  لمعدات  مبا  استبدال  مجرد  هو  المطروح 
ت الحديثة ذات التحكم الرقمي  ستبدال با سبيل المثال، ا

 CNC المحوسب

تقييم الطاقة المبسط
ت وع عبارة عن استبدال بسيط للمعدات أو ا الم

كيفية القيام به؟ 
التقييمات من قبل  ت إجراء هذه  يتسنى في معظم الحا
بناًء  وذلك  العمل  موقع  لزيارة  الحاجة  دون  الطاقة  خبير 
المعدات  كل من  تظهر مواصفات  التي  المستندات  على 
ائها. وفي حال عدم  الحالية وكذلك الجديدة التي ترغب ب
جراء زيارة لموقع  ورة  توفر المستندات سيكون هناك 
إلى  تصل  فترة  عادًة  المبسط  التقييم  ويستغرق  العمل. 
البنك  فيه  يقوم  الذي  الوقت  نفس  وتتم في  أيام عمل   3

بإعداد طلب القرض الخاص بك.


