الجمهورية العربية السورية

رئيس الجمهورية:

القانون رقم /81 /

بناء على أحكام الدستور:
وعلى ما أقره مجلس الشعب بجلسته المنعقدة بتاريخ 8419 / 81/ 1هـ ,الموافق في 1111 / 81 / 1م
يصدر ما يلي:
الباب األول
تعاريف:

المادة  :8يقصد بالكلمات والتعابري اآلتية حيثما وردت يف هذا القانون ما هو مبني جبانب كل منها:
" القانون" قانون معايري كفاءة استهالك الطاقة لألجهزة الكهربائية (يف القطاعات املنزلية والتجارية واخلدمية).
" الوزير" وزير الكهرباء.

" الوزارة" وزارة الكهرباء.
" المركز" املركز الوطين لبحوث الطاقة.

" المجلس" جملس إدارة املركز الوطين لبحوث الطاقة.
" معيار كفاءة استهالك الطاقة" هو األساس الذي حيدد احلاجة املثلى للتجهيزات الكهربائية من الطاقة الكهربائية.
" اللصاقة الطاقية" هي ملصق إعالمي يلصق على األجهزة الكهربائية يشري إىل سوية االستهالك الطاقي للجهاز.
" كفاءة استهالك الطاقة" تعين االستهالك األقل من الطاقة بأعلى أداء ممكن للجهاز.
" الموزع" هو الشخص الطبيعي واالعتباري الذي يقوم ببيع األجهزة الكهربائية .

 " المورد" هو الشخص الطبيعي واالعتباري الذي يقوم باسترياد األجهزة موضوع هذا القانون أو من ينوب عنه أصوال"
يف سورية أو من يقوم بعملية التسويق لصاحله يف السوق السورية.

 " المصنع" هو الشخص الطبيعي واالعتباري الذي يقوم بتصنيع األجهزة موضوع هذا القانون.
" بطاقة المواصفات الفنية" تعين البطاقة اليت تتضمن معلومات عن املنتج واملعرفة يف املواصفات القياسية السورية
اخلاصة باألجهزة الكهربائية والصادرة عن اجلهات املعنية (حالياً ًً هيئة املواصفات واملقاييس العربية السورية).

" المواصفة" هي املواصفات القياسية السورية اخلاصة باألجهزة الكهربائية الصادرة عن هيئة املواصفات و املقاييس
العربية السورية.
" األجهزةالكهربائية موضوع هذا القانون" هي الرباد – املكيف -الغسالة-أجهزةاالنارة…وغريها.
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الباب الثاني

أهداف القانون
المادة  :1يهدف القانون إىل:
أ .رفع كفاءة استخدام الطاقة يف األجهزة الكهربائية املستخدمة يف القطاعات املنزلية والتجارية واخلدمية وذلك
بتطبيق معايري كفاءة استهالك الطاقة على مجيع التجهيزات املستخدمة يف سورية .
ب .املسامهة يف تلبية متطلبات التنمية املستدامة يف إطار آلية التنمية النظيفة.
ج .تعزيز القدرة التنافسية لألجهزة املنتجة حملياً واألجهزة املستوردة.
د .ختفيض اآلثار البيئية السلبية الناجتة عن توليد الطاقة الكهربائية.
المادة  :3ال يطبق القانون على احلاالت اآلتية:
أ .اللوحات امللصقة على األجهزة واخلاصة بتعليمات السالمة واألمان أثناء التشغيل واالستخدام.
ب .األجهزة اليت توقف إنتاجها عند بدء نفاذ هذا القانون.
ج .األجهزة املوضوعة قيد التداول قبل نفاذ هذا القانون وهي األجهزة املباعة مسبقاً واملوضوعة قيد االستخدام لدى
املستهلكني.
الباب الثالث

معيار كفاءة استهالك الطاقة واللصاقة الطاقية
المادة  :4إن مجيع األجهزة املطروحة يف السوق السورية جيب أال يتجاوز استهالكها السنوي من الطاقة الكهربائية احلد
املسموح به وفق طبيعة كل جهاز وحسب ما حتدده املواصفة اخلاصة به.
المادة  :5تعرب اللصاقة الطاقية يف حال وجودها على اجلهاز املعروض من قبل املورد أو املصنع أو املوزع عن حتقيق اجلهاز ملعيار
كفاءة استهالك الطاقة ،وتبني درجة اجلهاز الطاقية مقارنة مع باقي األجهزة املعروضة وفق الفئات الطاقية املبينة يف اللصاقة
واملعرفة يف املواصفة.
الباب الرابع
المسؤوليات
المادة  :6مسؤوليات املصنعني واملوردين واملوزعني:
جيب على املورد و املصنع تأسيس قاعدة بيانات تشمل املعلومات الفنية الضرورية والوثائق املمنوحة له من املركز والالزمة
أ.
للتحقق من صحة ودقة حمتويات لصاقة كفاءة الطاقة ،وجيب عليه االحتفاظ هبذه املعلومات ملدة مخس سنوات بعد
إنتاج آخر منوذج من اجلهاز وذلك ألغراض التفتيش،
ب .على مجيع املصنعني واملوردين الذين يطرحون األجهزة موضوع هذا القانون يف السوق السورية االلتزام باإلجراءات اآلتية:
.1احلصول على اللصاقة الطاقية وبطاقة املواصفات الفنية طبقاً ألحكام هذا القانون.

2

 .2وضع اللصاقة بشكل بارز وواضح على كافة األجهزة املنتجة من قبله واملوزعة يف السوق السورية ،وحيدد مكان
اللصاقة بالنسبة لكل جهاز حسب ما ورد يف املواصفة.
 .3تقدمي بطاقة املواصفات الفنية طبقاً ألحكام هذا القانون ضمن مجيع النشرات اخلاصة باملنتج.
 .4يف حال عدم وجود نشرات خاصة باملنتج على املصنع تقدمي اللصاقة الطاقية وبطاقة املواصفات الفنية مع املنتج
بطرق أخرى و جيب أن تكون البطاقة جبميع األحوال متوافقة مع أحكام هذا القانون.
 .5حتمل املسؤولية الكاملة عن صحة البيانات الواردة يف اللصاقة الطاقية وبطاقة املواصفات الفنية املقدمة من قبله وفق
الوثائق املمنوحة له من قبل املركز.
ج .على املصنع تقدمي كافة البيانات املتعلقة باللصاقات الطاقية وبطاقة املواصفات الفنية إىل العاملني املكلفني بتقصي
املخالفات أثناء تأديتهم العمل املوكل إليهم.
د .على املورد وقبل حصوله على إجازة االسترياد الالزمة أن تكون جتهيزاته حاصلة على إحدى الدرجات الثالث األوىل
من اللصاقة الطاقية وفقاً للمواصفة.
هـ  .على املوزعني الذين يطرحون األجهزة موضوع هذا القانون يف السوق السورية عدم التعامل مع األجهزة املخالفة
للشروط املنصوص عليها يف هذا القانون وغري احلاصلة على اللصاقة الطاقية.
الباب الخامس
تطبيق القانون ومهام المركز

المادة  :7يعترب املركز هو اجلهة املسؤولة عن تطبيق هذا القانون.
وعلى اجلهات املبينة أدناه:

 .1هيئة املواصفات واملقاييس العربية السورية.
 .2مركز االختبارات واألحباث الصناعية.
 .3املديرية العامة للجمارك.
 .4غرف الصناعة والتجارة يف احملافظات.
 .5مديريات التجارة الداخلية و مديريات الصناعة يف احملافظات.
وضمن حدود مهام واختصاصات كل منها االستجابة لطلبات املركز يف معرض تنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة  :1يتوىل املركز يف معرض تطبيق هذا القانون املهام اآلتية:
أ .وضع وتطوير معايري كفاءة استهالك الطاقة وإصدار اللصاقة الطاقية لألجهزة موضوع هذا القانون باملشاركة مع اجلهات
املعنية.
ب .مراقبة النتائج املتحققة من تنفيذ هذا القانون وتأثريه علـى مبيعـات األجهـزة اجلديـدة وكميـة اسـتهالكها مـن الطاقـة مـن
خالل إعادة النظر مبعـايري و درجـات كفـاءة اسـتهالك الطاقـة ،واملسـاعدة يف تطبيـق تقنيـات جديـدة لتخفـيض اسـتهالك
الطاقة بالنسبة لألجهزة اليت تطرح يف السوق.
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ج .العمل على خلق سياسة مستقبلية ثابتة متكن العناصر الفاعلة يف السوق ( املصنعني ،املوردين ,املـوزعني ,املسـتهلكني
ونشطاء البيئة ،مجعية محاية املستهلك) من تطبيق هذا القانون ذاتياً.
الباب السادس
المخالفات

المادة -9آ -1-يعاقب كل من يثبت ارتكابه خمالفة عدم موافقة اجلهاز للمعلومات الواردة يف اللصاقة الطاقية امللصقة عليه

واملتعلقة بالتصنيف واالستهالك واحلجم بغرامة قدرها مخسون ألف لرية سورية ،ويف حال تكرار املخالفة تصبح
الغرامة مئيت الف لرية سورية ،ويف حال تكرار املخالفة للمرة الثالثة تصبح الغرامة مخسمائة ألف لرية سورية
باإلضافة إىل إلغاء الرتخيص الصناعي أوالتجاري للجهة املخالفة حسب طبيعتها.
 .2يعاقب كل من يثبت ارتكابه خمالفة وضع اللصاقة يف املكان غري احملدد هلا بغرامة قدرها مخس وعشرون ألف لرية
سورية ،ويف حال تكرار املخالفة تضاعف الغرامة لتصبح مخسني ألف لرية سورية.
 .3يعاقب املصنع أو املورد أو املوزع الذي يثبت ارتكابه خمالفة تداول أجهزة ال حتمل لصاقة طاقية بغرامة قدرها
مخسون ألف لرية سورية ،ويف حال تكرار املخالفة تصبح الغرامة مائة الف لرية سورية ،ويف حال تكرار املخالفة للمرة
الثالثة تصبح الغرامة مئيت ألف لرية سورية باإلضافة إىل إلغاء الرتخيص الصناعي أوالتجاري للجهة املخالفة حسب
طبيعتها.
 .4يعاقب كل من يثبت ارتكابه ملخالفة عدم مطابقة اللصاقة املوضوعة ملعيار كفاءة استهالك الطاقة الساري املفعول
بغرامة قدرها مخس وعشرون ألف لرية سورية ،ويف حال تكرار املخالفة تضاعف الغرامة لتصبح مخسني ألف لرية
سورية.
ب -مع مراعاة الفقرة  /آ  /أعاله ،يغرم مرتكب أي خمالفة أخرى تتعارض مع أحكام هذا القانون مببلغ يرتاوح بني مخسني
ومائة ألف لرية سورية حيدد التدرج فيها بقرار من الوزير بناءً على اقرتاح اجمللس ويف حال تكرار املخالفة تضاعف غرامة كل
خمالفة.
جـ  -حتدد الفرتة الزمنية لقيام حالة التكرار يف املخالفة مبدة شهر من تاريخ ضبط املخالفة للمرة األوىل.

المادة  :81آ  -يصدر الوزير قراراً يسمي فيه العاملني املكلفني بتقصي املخالفات موضوع هذا القانون وعليهم قبل مباشرة
أعماهلم أن يؤدوا مييناً أمام القاضي البدائي الذي يتبع له مركز عملهم بالنص اآليت " أقسم باهلل العظيم أن أقوم بعملي بأمانة
وكتمان تام ،وأن أسلك املسلك الذي حيتمه الواجب ،وأن احرتم القوانني واألنظمة النافذة وأتقيد بأحكامها يف ممارسة مهامي
وأعمايل".
ب – على العاملني أعاله وعند تنظيم الضبط حتديد نوع املخالفة املرتكبة وزماهنا ومكاهنا ويكون هلذه الضبوط قوة ثبوتية حىت
يثبت عكسها.
ج – حيق للعاملني املذكورين وخالل أوقات الدوام الرمسي الدخول إىل املنشآت الصناعية واملستودعات واحملالت التجارية ذات
العالقة وأخذ ما هو ضروري من العينات لقاء إعطاء أصحاهبا إيصال أصويل باالستالم ،على أن يكونوا مزودين ببطاقات خاصة
صادرة عن املركز.
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المادة  :88تؤول املبالغ املتحصلة من الغرامات املفروضة على املصنعني واملوردين واملوزعني نتيجة خمالفتهم ألحكام هذا القانون
وفق املادة  / 9 /من هذا القانون إىل اخلزينة العامة للدولة.
الباب السابع
نفاذ القانون

المادة  :81متنح مهلة ستة أشهر من تاريخ نفاذ القانون لتداول األجهزة اليت يزيد استهالكها من الطاقة عن معيار كفاءة
استهالك الطاقة املوض وع عند نفاذ هذا القانون ،ومتنح مهلة ستة أشهر عند تعديل هذا املعيار ليصار إىل تطبيقه وفق بنود هذا
القانون ،وبعد هذه املهلة احملددة مينع تداول هذه األجهزة باستثناء اليت يثبت أهنا صنعت قبل انتهاء املهلة املمنوحة ،أما األجهزة
املستوردة فيسري عليها القانون مباشرة.
المادة  :83يتم اإلبالغ عن تعديل معيار كفاءة استهالك الطاقة من خالل اإلعالن بالصحف الرمسية واحمللية ويعترب ذلك
إبالغاً لكل ذي عالقة باملوضوع.

المادة  :84تصدر التعليمات التنفيذية ألحكام هذا القانون بقرار من وزير الكهرباء بناءً على اقرتاح اجمللس.
المادة  :85ينشر هذا القانون يف اجلريدة الرمسية ويعترب نافذاً بعد ستة أشهر من تاريخ نشره.
دمشق يف  1429 / 11 /14هـ املوافق لـ  2118 /11/14م

رئيس الجمهورية
بشار األسد
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