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شكر وتقدير
ٌ
يعرب الكاتب عن خالص الشكر والتقدير لبالتاسار مانزانو لجهوده في تقديم التعقيبات التي أدت
إلى تحسين الدراسة التحليلية لهذا البحث.
عن كابسارك
مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية (كابسارك) هو مركز عالمي غير ربحي يجري
بحوثًا مستقلة في اقتصاديات وسياسات وتقنيات الطاقة بشتى أنواعها باإلضافة إلى الدراسات
البيئية المرتبطة بها .وتتمثل مهمة كابسارك في تعزيز فهم تحديات الطاقة والفرص التي تواجه
العالم اليوم وفي المستقبل من خالل بحوث غير منحازة ومستقلة وعالية الجودة لما فيه صالح
المجتمع ،ويقع كابسارك في الرياض بالمملكة العربية السعودية.
إشعار قانوني
©حقوق النشر  2020محفوظة لمركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية (كابسارك).
ال يجوز استخدام هذا المستند أو أي معلومات أو بيانات أو محتوى يتضمنه دون نسبته
بشكل مالئم لكابسارك .كما ال يجوز إعادة إنتاج هذا المستند أو جزء منه دون إذن خطي من
كابسارك .وال ينشأ عن المعلومات الواردة في هذا المستند أي ضمان أو تعهد أو أي مسؤولية
قانونية –سواء مباشرة أو غير مباشرة -تجاه دقتها أو اكتمالها أو فائدتها .كما ال يجوز أن يعتبر
هذا المستند–أو أي جزء منه -أو أن يفسر كنصيحة أو دعوة التخاذ أي قرار.
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ُملخص الدراسة
يتناول هذا البحث مناهج بحثية سابقة اعتمدت على دمج الخصائص الفيزيائية للطاقة مع مبادئ االقتصاد الجزئي ،إذ
ُيشير الجانب الفيزيائي للنموذج إلى مقدار الكهرباء المستخدمة لتلبية الخدمات التي يتطلع إليها األشخاص ،بينما
عالوة على ذلكُ ،يناقش
ُيسلط الجانب االقتصادي الجزئي الضوء على المنافع التي ُتشبع الحاجات المعيشية لألسر.
ً
هذا البحث استثمارات كفاءة استخدام الطاقة في ضوء االستجابة للطلب السلوكي القائم على السعر ويطرح النتائج
الممثلة لحالة االستقرار على المدى البعيد .كذلك يتناول البحث بالدراسة العديد من ُخطط تسعير الكهرباء وخيارات
ُ
فضال عن التكاليف والمنافع الكامنة وراء كل خيار منمذج بالتمثيل المادي لها.
كفاءة استخدام الطاقة
ً
يستمد هذا البحث نقطتين من نقاطه األساسية من نتائج تحليالت النمذجة لعدد من الفلل النموذجية في مختلف
أنحاء المملكة العربية السعودية ،هما كما يلي:
تعمل استثمارات كفاءة استخدام الطاقة على تقليل الحاجة إلى الحفاظ على الطاقة ،ويؤدي ازدياد دعم إعانات
كفاءة استخدام الطاقة إلى دفع األسر للحد من الحفاظ على الطاقة المتوفرة لها.
بينما يزداد دعم إعانات كفاءة استخدام الطاقة إلى جانب أسعار الكهرباء ،فإن الفجوة في إنفاق األسر على السلع
والخدمات األخرى تتسع بين تحقيق الكفاءة القصوى وانعدام الكفاءة .كما يؤدي ذلك اإلخفاق غير المتوقع إلى
دفع الشركات إلى زيادة إنتاجها لتلبية طلب األسر المتنامي على السلع ،مما يتطلب المزيد من الطاقة.
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مقدمة
وفق ًا لباتز ( ،)2017قد يتسبب ارتفاع أسعار الطاقة
في حدوث العديد من التغييرات السلوكية ويدفع
االستثمار في زيادة كفاءة استخدام الطاقة .أما فيما
يتعلق بالكهرباء ،فقد قدم (يانج وزمالؤه )2018 ،أمثلة
تفصيلية لالستراتيجيات المختلفة لالستجابة للطلب
القائم على السعر ،من بينها نظام تسعير أوقات
المختلفة على مدار
االستخدام ،الذي يوضح األحمال ُ
اليوم ،ونظام تسعير الوقت الفعلي ونظام تسعير
أوقات الذروة .كذلك ناقش جولدمان وزمالؤه ()2010
كيفية تعارض كفاءة استخدام الطاقة مع استجابات
الطلب السلوكي القائمة على السعرُ ،رغم أنهم أفادوا
بأن تحديث قواعد البناء قد يحد من الحاجة إلى االستجابة
ّ
السلوكية ،وأشاروا كذلك إلى نوعين آخرين من إجراءات
التنسيق ،هما :حمالت التوعية المشتركة والخدمات
القائمة على السوق ،حيث ُتقدم شركات خدمات الطاقة
خدماتٍ مدفوعةٍ بقوى السوق تعمل على خدمة العمالء
الراغبين في دفع تكاليفٍ أقل مقابل خدمات الطاقة.
ُيمكن ممارسة التغيير السلوكي وحده بسرعة نسبية،
ألن تأثيره ُيهيمن على االستجابة للطلب على المدى
ّ
فإن استثمارات تدابير كفاءة
ورغم ذلكّ ،
القصيرُ .
استخدام الطاقة تتطلب مزيد ًا من الوقت لتتحقق،
ب عِ دة من بينها قلة رأس المال أو أن
ويعود ذلك ألسبا ٍ
األسر تبحث دائم ًا عن أحدث األجهزة المنزلية بنا ًء على
ً
فضل عن تفاوت مقاييس كفاءة
عمرها االفتراضي،
استخدام الطاقة في تكلفتها النقدية وصعوبة تركيبها
والمنافع المرجوة منها .فعلى سبيل المثالُ ،يعد المصباح
تكلفة في االستبدال ويتطلب جهد ًا أقل
الكهربائي أقلها
ً
مقارنة بإجراء تعديالتٍ على الوحدات السكنية
لتركيبه
ً
مثال ،ولذلك فإن تحليل
بتدعيمها بالعازل الحراري ً
االستثمار في كفاءة استخدام الطاقة في إطار تغيرات
أسعار الطاقة ُيمثل االستجابة للطلب على المدى البعيد.
اختلفت توجهات الدراسات السابقة في االستعانة إما
باإلطار المادي المختلط (الهجين) أو بإطار االقتصاد
الجزئي في عملية تقدير استجابة أسعار الكهرباء على

المدى القصير (مطر  .)2019 ،2018وقد نشأت هذه
المسألة باألخص في بعض المناطق حول العالم التي
ظلت فيها أسعار الكهرباء منخفضة أو ثابتة لفتراتٍ
طويلة .حيث ال ُتعد التقديرات االقتصادية القياسية في
مؤشرا على االستجابة التي تكفلها سياسات
هذه الحالة،
ً
التسعير الجديدة .وقد تناول مطر ()2019 ،2018
بالدراسة كيفية تغيير األسرة لنفقاتها على مختلف
استجابة للتغير في نظام تسعير
السلع والخدمات
ً
المحتمل أال تستطيع األسر إجراء عمليات
الكهرباء ،فمن ُ
الشراء التي ُتساعد على رفع كفاءة استخدام الطاقة.
كما قام باتيرو ولوند ( )2006بتطبيق إطار النمذجة
السلوكية الستهالك الكهرباء على عدد  10,000وحدة
سكنية ،ولم ُتفصح األسر محل الدراسة عن أحمال
الطاقة المستهلكة في التدفئة أو التبريد في مساكنها.
لذلك ،ال يعتمد الباحثون على المعطيات المادية للتحقق
من استهالك الكهرباء ،وإنما يستندون إلى البيانات
اإلحصائية إلثراء نموذجهم المستخدم.
ً
فضل عن ذلك ،أعد كرارتي وزمالؤه ( )2017نموذج ًا
لطاقة المباني مضيفين إليه عنصر خفض التكاليف
لتقييم خيارات االستثمار في مجال كفاءة استخدام
الطاقة لألسر في المملكة العربية السعودية،وعلى
الرغم من أ ّنه تم توضيح الصيغة المزدوجة لمشكلة
أن
تعظيم المنفعة بوصفها مجرد خفض ًا للتكاليف ،إال ّ
المشكلة المزدوجة ينبغي أن تتضمن المنفعة الناجمة
عن تقليص القيود التي تحول دون تحقيقها كاملة
(على سبيل المثال :ما هو الحد األدنى للتكاليف الذي
ُيحقق مستوى معين من الرضاء؟) .ولم ترد قيود
المنفعة التي تحول دون تحقيقها كاملة في المشكالت
المعهودة لتخفيض التكلفة ولم يتم كذلك تضمينها في
الخوارزمية التي طبقها كرارتي وزمالؤه ( .)2017بينما
يظهر نهج التكلفة األقل – دون مراعاة لرضا المستهلك
على سبيل المثال – عملية االستجابة للطلب التي
تتشكل في اإلعدادات غير الصحيحة لضبط الحرارة في
األماكن المغلقة.

استثمارات كفاءة استخدام الطاقة على مستوى القطاعات السكنية وتلبية الطلب في ظل ُخطط تسعير الكهرباء المختلفة

4

مقدمة

فضل المكون السلوكي الناشئ عن دمج الوظائف
هذا و ُي َّ
ذات المنفعة لألفراد ألنه يستخلص معايير صنع القرار
على أفضل وجه (هذا ما أشار إليه كثيرون مثل :فوكسال
وجيمس [ ،]2001فوكسال وشريزنماير [ ،]2003ألكوت
[ .)]2009ولقد توصل ألكوت ( )2009بالفعل من خالل
تجاربه أن تطبيق ُخطط تسعير بديلة للكهرباء قد يدفع
المستهلك إلى البحث عن سبل الحفاظ على الطاقة في
المقام األول.

تتألف هذه الدراسة من األجزاء اآلتية:
يتناول القسم التالي الدراسات الحديثة عن كفاءة
استخدام الطاقة والتأثير العكسي وعالقتهم بأسعار
الطاقة ،بينما يتناول القسم الذي يليه النهج المتبع في
تحليل هذا البحث ،ثم يعقبه القيم الذي يتناول دراسة
أسعار الكهرباء .و ُتختتم هذه الدراسة بعرض تقديمي
للنتائج التي توصلت إليها ومناقشتها.

يتمثل الغرض من هذا البحث في شقين أساسيين ،هما:
ً
أول :دمج مشتريات كفاءة استخدام الطاقة مع
اإلطار االقتصادي المادي المختلط (الهجين) الذي
استخدمه مطر (.)2019 ،2018
ثان ًيا :استخدام هذا اإلطار لتحليل أثر تغيرات أسعار
الكهرباء على قرارات األسر بوصفها مجموعة غير
فإن هذا التحليل
متجانسة من السكان .ومع ذلكّ ،
يستخلص بعض األفكار العامة حول دور االستجابة
السعرية السلوكية واالستثمارات في كفاءة
استخدام الطاقة ،باإلضافة إلى دور المساعدات
النقدية في تدارك أي تكاليف استثمارية.
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سياسة كفاءة استخدام الطاقة وأسعارها
وتأثيرها العكسي
ومناقشة
قدم جيلينجهام وزمالؤه ( )2009استعراض ًا
ً
َّ
موجزة لسياسة كفاءة استخدام الطاقة ،وحددوا إخفاقات
ً
السوق المحتملة التي قد تتسبب في زيادة االستثمارات
في كفاءة استخدام الطاقة أو عدم كفاءتها .وتشتمل
األسباب الرئيسة التي أدت إلى هذه اإلخفاقات على سوء
وخطط تسعير الطاقة
تقدير العوامل الخارجية البيئية ُ
التي تنحرف عن التكلفة الحدية للعرض ،إضافة لقيود
ومثال
رأس المال التي قد يتعرض لها المستهلكون.
ٌ
على ذلك ،قد يؤدي تحديد أسعار الطاقة عند مستوى
أدنى من التكاليف الحدية إلنتاجها إلى طرح مؤشرات
أسعار غير دقيقة أمام المستهلك لالستثمار في كفاءة
استخدام الطاقة ،وقد تتقيد شركات الطاقة باستثمارات
أقل حجم ًا في جانب الطلب استناد ًا إلى تكاليف إنتاجها،
وبالتالي قد يدفعها ذلك إلى تبني قدرات الطاقة األكبر أو
االستثمار فيها.
قد يستدعي ضعف االستثمار في كفاءة استخدام
الطاقة إلى دفع شركات الطاقة إلى طرح برامج الحوافز
المالية للمستهلكين ،مثل االئتمانات االستثمارية أو
التخفيضات الضريبية أو القروض ،إذ كانت الجدوى
االقتصادية لبرامج الحوافز السابقة التي استهدفت
تطبيق كفاءة استخدام الطاقة أمر ًا مثير ًا للجدل .ووجد
فريدريش وزمالؤه ( )2009أن برامج كفاءة استخدام
الطاقة في الواليات المتحدة األمريكية نجمت عنها
وفورات في التكاليف تتراوح من  1.6إلى  3.3سنت
أمريكي لكل كيلوواط .ساعة ،و ُتبين تلك الوفورات مدى
مقارنة
فعالية كفاءة استخدام الطاقة من حيث التكاليف
ً
بالتكاليف الحدية لمولدات الطاقة التي تتكبدها شركات
الطاقة لتوفير الكهرباء .وينطبق نفس هذا الحال في
مختلف أنحاء العالم تقريباً ،باستثناء شركات الطاقة
التي تحصل على وقود مولدات الطاقة الكهربائية بأسعار
فمثالُ ،تقدم
منخفضة خاضعة للتحديد من قبل الدولة.
ً
بعض دول مجلس التعاون الخليجي أسعار ًا منخفضة
للوقود الذي يستخدم في مرافق الطاقة والصناعة

(ووجان وزمالؤه  ،)2017و تكون مشتريات كفاءة
استخدام الطاقة وفق ًا لهذا السيناريو ،محدودة في مدى
فعاليتها من حيث التكاليف ،وتناول جيلينجهام وزمالؤه
( )2009بعض الدراسات األخرى التي توصلت إلى أن
البرامج السابقة التي دعمت وحفزت كفاءة استخدام
قليال من احتمالية االستثمار فيها ،وذلك
الطاقة قد زادت
ً
على الرغم من احتواء تلك البرامج على عددٍ كبير من
أن الكثير منهم قد ُصنفوا على أنهم
المشاركين ،إال ّ
شبه مستفيدين وحتى من دون الحوافز أو “المستفيدون
كل من ألبريني وبيجانو ()2015
بالمجان” ،وهذا ما أخذه ٌ
بعين االعتبار من حيث احتمالية وجودهم في عينة
أدلة على أن األسر
الدراسة االستقصائية ،وقد قدما ً
اإليطالية التي ال تنوي االستثمار في كفاءة استخدام
الطاقة كانت لتفعل ذلك إذا ُطرحت أمامها الخصومات.
قد ُيشكل نقص المعلومات عن تكاليف وفوائد كفاءة
استخدام الطاقة عائق ًا أيضاً ،وقد استعرض راموس
وزمالؤه ( )2015فعالية شهادات وبطاقات كفاءة الطاقة
ومراجعة حسابات الطاقة ،وتقديم تعليقات للمستهلكين
بشأن استهالكهم للطاقة ،و ُترفق شهادات كفاءة
الطاقة مع األجهزة المنزلية االستهالكية ل ُتساعد العمالء
في اتخاذ قرارات الشراء .كما اكتشف الباحثون أن
التعليقات والبطاقات كانت أكثر فاعلية من مراجعة
حسابات الطاقة في معالجة ذلك االضمحالل في السوق،
ورغم ذلك ،وجدوا أن تأثير مراجعة حسابات الطاقة كان
ُ
عبارة عن مزيج مختلط ،إذ أظهرت الشاشات المنزلية
المستهلكة قبل تبني تدابير
التي تعرض مقدار الطاقة ُ
كفاءة استخدام الطاقة وبعدها معلومات مماثلة لمراجعة
حسابات استهالك الطاقة أو التعليقات ذات الصلة
باالستخدام.
كما أشارت مجموعة كبيرة من الدراسات إلى احتمالية
حدوث تأثيرات عكسية مباشرة نتيجة لتحسين كفاءة
استخدام الطاقة (هذا ما أشار إليه كثيرون مثل:
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سياسة كفاءة استخدام الطاقة وأسعارها وتأثيرها العكسي

جيلينجهام وزمالؤه [ ،]2016ويي وليو [،)]2017
كذلك ُتشير التأثيرات العكسية المباشرة إلى الظواهر
السلوكية عندما يكون مقدار التوفير الفعلي في الطاقة
بنحو أقل مما توقعته
نتيجة لزيادة كفاءة استخدام الطاقة
ٍ
الحسابات الهندسية .بينما الحظ جيلينجهام وزمالؤه
( )2013أن هذه الدراسات غالب ًا ما اعتمدت في تحليلها
لهذه المسألة على استخدام كفاءة استخدام الطاقة دون
تكلفة وأن تأثيرها حتى لو كان زائد ًا فال ينبغي أن يكون
عائق ًا لبرامج كفاءة استخدام الطاقة .وعلى الرغم من أن
تعد محدودة ،إال أن الباحثين
التأثيرات العكسية المباشرة ُ
أن هذه
الفوزان وجاسم ( )2019توصال بالتجربة إلى ّ
التأثيرات تحد من الرفاه االجتماعي ،وترتبط هذه النتيجة
أي برامج للحوافز أن يؤدي إلى
بهذه الدراسةّ ،
ألن بإمكان ّ
تحسين كفاءة استخدام الطاقة لألسر بتكلفة زهيدة ال
تكاد تذكر.
ونتيجة ألن بعض األسر قد يتوفر لها قدر أكبر في
ميزانياتها بعد اعتمادها على أجهزة كفاءة استخدام
الطاقة ،خاصة إذا كانت تتلقى دعم ًا مالي ًا لها ،فقد يصبح
أمامها المجال متسع ًا ل ُتنفق المزيد على السلع األخرى،
مما سيؤدي بدوره إلى استهالك قد ٍر إضافي من الطاقة
إلنتاج هذه السلع ،وهذا ما يسمى بالتأثير العكسي غير
المباشر (وهذا ما أشار إليه كثيرون مثل :باركر وزمالؤه
[ ،]2009جيلينجهام وزمالؤه [ ،]2013توماس وأزيفيدو
[ .)]2013بينما وأشار دي ميغيل وزمالؤه ( )2015إلى
أن تقدير التأثير العكسي غير المباشر لم ُيولَّ ى اهتمام ًا
كافياً ،وأن التحليالت قد تناولته بصفة عامة في سياق
مقارنة بازدياد الدخل المتاح،
انخفاض أسعار الطاقة،
ً
وتتطلع هذه الدراسة إلى التحقق مما إذا كانت نتائجها
ُتشير إلى وجود تأثي ٍر عكسي مباشر من ازدياد الدخل
المتاح من خالل تسليط الضوء على نفقات األسرة.
فضال عن ذلك ،إذا دفعت األسر أسعار الوقت الفعلي
ً
للكهرباء ،فسينخفض السعر إذا انخفض طلبهم على
الطاقة نتيجة لتطبيق تدابير الحفاظ على /كفاءة
استخدام الطاقة .وذلك ألنه مع انخفاض الطلب ،قد

تنتقل نقطة التوازن إلى أسفل منحنى العرض في ظل
الحد من تشغيل مولدات الطاقة الكهربائية بتكاليف
حدية كبيرة .ونجد في هذه الحالة ،أن هناك فائدة مزدوجة
لألسر عند اعتمادهم على كفاءة استخدام الطاقةـ ،على
النحو التالي:
المستهلكة (والنفقات
أنها تقلل من كمية الكهرباء ُ
المرتبطة بها).
تخفض متوسط سعر الكهرباء المدفوع.
أن هذا ال ينطبق على المستوى العالمي ،حيث إن
غير ّ
هيكال ثابت ًا لتسعير الكهرباء
العديد من البلدان تقدم
ً
لألسر ،ورغم أن التكلفة الحدية إلمدادات الطاقة
الكهربائية ستنخفض نتيجة النخفاض الطلب عليها،
فإن السعر الذي تدفعه األسر سيظل دون تغيير ،على
ّ
األقل لبعض الوقت ،ما دامت ُتراجع أسعار الكهرباء في
المنطقة بصفة دورية.
أن أسعار الكهرباء
ُيشير يانج وزمالؤه ( )2018إلى ّ
خاضعة للتحديد في الصين ،ويوضح لين وليو ()2013
أنه إذا اقترنت تدابير كفاءة استخدام الطاقة لدى األسر
الصينية بارتفاع أسعار الكهرباء وتكاليف االستثمار
المرتبطة بها ،فقد يكون التأثير العكسي المباشر أقل
شدة ،ما لم يكن منعدم ًا (مع استمرار ارتفاع األسعار).
عادة األسر
ألن كفاءة استخدام الطاقة تعتمدها ً
ونظر ًا ّ
التي تراعي البيئة أو قد تحدث استجابة الرتفاع أسعار
أقل،
ي مباشر ّ
الطاقة ،فإننا نتوقع حدوث تأثي ٍر عكس ٍ
بخاصة إذا تحملت األسر أعباء ذلك االستثمار .بينما نجد
ثابتة
أن دول مجلس التعاون الخليجي تتبنى أيض ًا أسعار ًا ً
للكهرباء ،ويتضح ذلك من أسعار الكهرباء في المملكة
العربية السعودية كما سنتناولها في جز ٍء الحق من هذا
البحث.
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تبني األسر للتقنية
ُيقدم هذا البحث حالة االستجابة طويلة األجل ألسعار
الكهرباء ،وقد كشفت األبحاث السابقة أن اعتماد
األسر للتقنية الجديدة وتبنيها لن يتحقق لحظياً ،بل
سيستغرق سنواتٍ بالنسبة للسكان غير المتجانسين
الستبدال مخزونهم الحالي من األجهزة والمعدات
الكهربائية المنزلية ،ال سيما إذا كانت التقنية جديدة
وتوجد مؤشرات على إجراء تخفيضاتٍ في التكلفة
(والسعر) في المستقبل .و ُيمكن تمييز اعتماد التقنية
بالمنحنى على شكل حرف “( ”Sالمشار إليه فيما بعد
وعادة
بلفظ “منحنى االنتشار”) (جافي وزمالؤه،)2004 ،
ً
ما تظهر عملية التبني هذه بطيئة في بداية ونهاية هذا
المنحنى ،ولكنها تزداد كثير ًا خالل السنوات الواقعة في
منتصفه .ونستطيع بطبيعة الحال ،أن نفترض أن شكل
ذلك المنحنى يختلف عن مقاييس كفاءة استخدام
الطاقة األخرى .ويتوقف ذلك على األسعار األولية
المحددة للخدمات المقدمة ومدتها المتوقعة والقيود
ُ
فضال عن حجم الطاقة
الرأسمالية التي تواجهها كل أسرة
ً
المتوفرة لألسر المعيشية نتيجة العتمادها على مثل هذه
التقنيات.

ُاستخدمت النماذج القائمة على العوامل لنمذجة نشر
التقنيات بمرور الوقت ،ويوضح كاو وزمالؤه ()2017
نشر تقنيات اإلضاءة المختلفة باستخدام النماذج القائمة
على العوامل لمجتمع سكني افتراضي .حيث أنها تنتج
منحنيات لسيناريوهات مختلفة على مدى  25عاماً’،
أن أي من منحنياتها لم يقترب من االعتماد
ومن المالحظ ّ
الكامل على مصابيح الصمام الثنائي الباعث للضوء
(ليد)ُ ،رغم أن تجنب المصابيح المتوهجة ساهم في زيادة
االعتماد على مصابيح الصمام الثنائي الباعث للضوء
(ليد) .وكانت منحنيات انتشارها في الغالب قد اتسمت
بإيجابية أقل مما يتوقعه المرء من المنحنى على شكل
حرف “ .”Sكما استخدم فريج ( )2016أيض ًا النماذج
القائمة على العوامل لتحليل تبني العزل الحراري األكثر
قوة في مدينة ألمانية ،وعلى الرغم من أنها لم ُتظهر
منحنى االنتشار في حد ذاته ،لكنها قدمت تقارير عن
متوسط معدالت التبني على مدى عشر سنوات .ولم
المستعرضة آثار االستثمار
أي من هذه الدراسات ُ
تق ّيم ٌ
في كفاءة استخدام الطاقة القائمة على األسعار.
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المنهجية وإدخال البيانات
نموذج استهالك الكهرباء السكنية
يقترح مطر ( 2018و )2019الربط بين نموذج طاقة
المبنى المادي وبين األسرة التي تتوافق قراراتها مع
أساسيات االقتصاد الجزئي ،وقد استكشفت التحليالت
السابقة تدابير االستجابة للطلب نتيجة لتبني ُمختلف
ُخطط تسعير الكهرباء ،ودراسة مقاييس االستجابة
للطلب التي ُتتبع لتحقيق المنفعة القصوى لألسر.
ُيقدم هذا البحث ذلك النموذج وتوسيعه ليشمل شراء
تدابير كفاءة استخدام الطاقة ،باإلضافة إلى تبني
المختلفة واالستجابات السلوكية
ُخطط تسعير الكهرباء ُ
للطلب ،مثل ضبط منظم الحرارة في فصل الصيف أو
الربيع والخريف ،كذلك ُيق ّيم هذا البحث كيفية تأثير تلك
األسعار المختلفة على تبني كفاءة استخدام الطاقة .كما
توسيع هذا النموذج لتمثيل النماذج المعمارية لفلل في
مناطق متعددة من المملكة العربية السعودية .ويتشكل
التوزيع اإلقليمي للمناطق التي تعمل فيها شركة
الكهرباء السعودية من اآلتي :المناطق الجنوبية والغربية
والوسطى والشرقية ،ويراعي هذا التوزيع اإلقليمي
االختالفات المناخية في جميع أنحاء المملكة واحتياجاتها
المختلفة لكفاءة استخدام الطاقة.

يحتوي الملحق األول (أ) على معايرة بيانات المكونات
الماديةـ ،وبنا ًء على ما هو موضح بالتفصيل في هذا
الملحق وهذا الجزء ،جرت معايرة النموذج للفلل والشقق
والمنازل التقليدية اإلقليمية النموذجية لتتوافق مع
بيانات االستهالك الفعلي للكهرباء في عام 2017م.
ويحلل هذا البحث الفلل في جميع المناطق األربع بالكامل
لضمان االتساق مع بيانات عام 2017م.
يوضح الشكل ( )1اقتران المكونين .ويفترض في ضوء
هذا االرتباط ،أن تكون األسر قد حددت الوظائف ذات
المنفعة مع التفضيالت المتاحة .ويؤدي ذلك في المقام
األول إلى جعل الوظائف ذات المنفعة تتصف بالمعيارية،
أو أنه يصف كيف “ينبغي” أن تكون نظرية المنفعة
لمجموعة من األسر .وعلى الرغم من أن هذا التحليل
يحدد في نهاية المطاف النقطة التي تحقق فيها المنفعة
القصوى ،إال إنه ال يؤدي إلى تحقيق الحد األقصى لها
بالمعنى الدقيق لمشكلة تحقيق االستهالك األمثل بل
يحسب التحليل قيمته فقط لجميع االحتماالت الممكنة
لمقاييس االستجابة السعرية وتبني كفاءة استخدام
الطاقة ،بافتراض وجود قيود على الميزانية وأن األسر
سيكون لديها وسيلة لتحقيق نفس المنفعة.
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المنهجية وإدخال البيانات
الشكل  .1اقتران المكونات المادية مع عناصر تعظيم المنفعة القصوى

ملحوظة =MWh :ميجاواط .ساعة؛  =C°درجة مئوية؛  =EERنسبة كفاءة استخدام الطاقة؛  =Wواط؛  =.sq. mمتر مربع
المصدر :تحليل كابسارك

استخدمت التحليالت السابقة باالستعانة بهذا اإلطار
ورغم أن هذه الدراسة
نموذج كوب-دوغالس الوظيفيُ ،
ال تحقق أقصى استفادة بصورةٍ مباشرة ،إال أنها تطبق
نظرية أكثر مرونة .و ُتستخدم المرونة الدائمة في
االستبدال وهي دالة الحتساب المنفعة ،كما هو موضح
في المعادلة ( .)1بينما ُتعد مرونة اإلحالل ثابتة ،إال أنه
ُيمكن لمرونة السعر الخاص لطلب السلع أن تتغير استناد ًا
إلى حصص اإلنفاق .ويشير الرمز  xiإلى مقدار الكهرباء
المستهلكة وفق ًا للخدمة ،بالميجاواط .ساعة ،بينما يشير
ُ
الرمز  ϕiإلى عوامل التسوية التي ُتقدر المنفعة المكتسبة

من خالل تركيب أجهزة ترشيد استهالك الطاقة .وبمعنى
آخر ،يعمل  ϕiعلى تعديل أي خفض استهالك الكهرباء
نتيجة االعتماد على كفاءة استخدام الطاقة من خالل
زيادة  .xi ϕiو ُيحدد استهالك السلع والخدمات األخرى،
من الناحية النقدية (جميع العناصر الفردية في المجموعة
 ،)1أي قيمة سعر السلع والخدمات األخرى بقيمة الواحد
الصحيح ،كذلك ُتحدد كميات استهالك الكهرباء المتعلقة
بتكييف الهواء واإلضاءة وما تبقى من استهالك
الكهرباء عن طريق المعادلتين .2-4
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المنهجية وإدخال البيانات

إلى قيمة األحمال بالساعة
ُيشير الرمز
لنظام التدفئة والتهوية وتكييف الهواء حسب الفصول
السنوية ونوع اليوم .ويتناول التحليل نوعان من األيام:
عطالت نهاية األسبوع /العطالت وأيام األسبوع .وبالمثل،
إلى قيمة األحمال
ُيشير الرمز
بالساعة الناتجة عن استهالك اإلضاءة .و ُتشير قيمة
إلى عدد األيام في كل موسم
بحسب النوع ،و ُيشير الرمز  ∆tإلى قيمة كل ساعة خالل
اليوم ،وهي ما ٌأعطيت قيمة الواحد الصحيح في هذا
النموذج.
تختلف قيمة  ϕiالستهالك الكهرباء عن الواحد الصحيح
فقط في حالة اختبار تدابير كفاءة استخدام الطاقة،
وال تتأثر قيمتها باالستجابة السلوكية ،و ُتحدد قيمة ϕi
الستهالك أجهزة تكييف الهواء واإلضاءة للكهرباء في
دائما تساوي
المعادلتين ( 5و )6بالترتيب ،كما ُتعد قيمة ً ϕi
الواحد الصحيح لجميع العناصر األخرى في دالة المنفعة.
فيما تؤثر الخدمات ،مثل اإلضاءة ،على أحمال التبريد في
الوحدات السكنية (غير الخطية) .وبالتاليُ ،يراعى مقدار
الحرارة المكتسبة بالكامل عند ضبط أجهزة تكييف الهواء.
ويشبر الرمز  EERإلى نسبة كفاءة استخدام الطاقة
لوحدات تكييف الهواء ،ويشير الرمز  IHGإلى إجمالي
قيم الحرارة الداخلية المكتسبة من األجهزة واإلضاءة
خالل العام ،ويشير الرمز  SHGإلى مجموع زيادة الحرارة
والموزعة من خالل النوافذ خالل العام،
الشمسية المباشرة
ّ
ويشير الرمز  ∆tإلى مجموع الفروق في درجات الحرارة بين
األسطح الداخلية للجدران واألسقف وإعدادات درجة الحرارة
الداخلية األولية المطلوبة ،ويشير الرمز  ωإلى الحرارة

المكتسبة نتيجة التسرب .و ُتقاس الحرارة المكتسبة
بوحدات الطاقة.
ُيدرج الرمز  ∆tلقياس تأثير نظام العزل الحراري األكثر
كفاءة ويشير الرمز  sإلى حصة كل نوع من الحرارة
المكتسبة في إجمالي حمل التبريد في الحالة األولية أو
المعايرة لكل منطقة .و ُيشير ذلك إلى أن تحسينات كفاءة
استخدام الطاقة ال ُتمنح القيمة ذاتها .و ُتعد نسبة كفاءة
استخدام الطاقة إحدى خصاص أجهزة تكييف الهواء التي
تربط استخدام الكهرباء بحمل التبريد ،وبالتالي ال ُتعد جز ًءا
من قيمة  .sوترتبط كل مجموعة من القيم ألي احتمال
بالحالة األولية.)∙(initial،
قسم الطاقة الالزمة لتلبية
في المعادلة السادسة (ُ ،)6ت َّ
متطلبات اإلضاءة األولية في الحالة المعايرة ( )Ninitialعلى
حسب الطاقة الالزمة لكل احتمال لتلبية المتطلبات األولية
ذاتها (.)N

ُتشير قيمة  αiإلى التفضيالت ،و ُتشكل مجموع الوحدة
لجميع قيم  ،iوجرت معايرة األسر لتحصل على حصص
تفضيلية للكهرباء تتراوح بين  ٪ 5و  ٪ 7بحسب المنطقة،
وقد ُأجريت هذه المعايرة من خالل البدء بإعداد تفضيالت
الكهرباء بقيمة قريبة من الصفر ،وتمت زيادة قيمة هذا
التفضيل تدريجي ًا إلى أن تتوقف األسر عن االستجابة
سلوكي ًا لتعريفات الكهرباء لعام 2017م .كما يتم
المخصصة للكهرباء على مختلف
توزيع حصة التفضيل ُ
مكوناتها ،ويستعين التحليل بتقديرات تستند إلى حصص

المقدر لألسرة في المملكة العربية السعودية
الجدول  .1توزيع استهالك الكهرباء ُ
االستهالك النهائي للكهرباء

نسبة حصص استهالك الكهرباء ()٪

التبريد

70

اإلضاءة

5

األغراض األخرى

25

المصدر :احتسبه باحثو دراسة فاروقي وزمالؤه ()2011
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االستهالك لعام 2011م المطروحة في دراسة فاروقي
وزمالئه ( )2011إلحدى األسر في المملكة العربية
السعودية ،ويوضح الجدول ( )1هذه المقاييس .فيما تبلغ
قيمة الحصة التفضيلية للسلع والخدمات األخرى نسبة
 100٪مطروح ًا منها حصة تفضيل الكهرباء .وأخيراً،
المعايرة
ُيشير الرمز  σإلى مرونة االستبدال ،وتبلغ القيمة ُ
ُ ،تطرح قيمة الكهرباء
 .0.9لحساب قيمة
المستخدمة في أجهزة تكييف الهواء واإلضاءة من إجمالي
 ،وتتغير قيمته بنا ًء على
المستخدمة
الكهرباء ُ
سيناريوهات تسعير الكهرباء وكفاءتها.
تظهر قيود الميزانية في المعادلة رقم ( ،)7وتساوي
قيمة  Incomeمتوسط الدخل السنوي لألسر بحسب
المنطقة ،أما بالنسبة للوقت الحالي ،ف ُتجرى معايرتها
استناد ًا إلى متوسط دخل عام 2013م لألسر في كل
موضح في الجدول (( )2اإلدارة المركزية
منطقة ،كما هو
ٌ
لإلحصاء والمعلومات 2013م) ،فيما ُتشير قيمة  eiإلى
نفقات الكهرباء والسلع والخدمات األخرى ،ويمكن حساب
نفقات الكهرباء بنا ًء على أسعار كل ساعة أو وفق ًا لهيكل
التسعير التدريجي الحالي في المملكة العربية السعودية.
وكما ُأشير قيمة  eIEEإلى تكلفة االستثمار والصيانة
السنوية الالزمة لتطبيق تدبي ٍر ما لكفاءة استخدام
الطاقة ،ويقتصر محتوى التحليل على معدل اإلنفاق على
تدابير كفاءة استخدام الطاقة األعلى قيمة في قيود
الدخل ،إذ يتضح أثرها المتمثل في انخفاض استخدام
الكهرباء في وظيفة المنفعة.

ألن بعض
قد ترغب شركات الطاقة (أو الحكومة ،نظر ًا ّ
شركات الطاقة مملوكة للدولة) في إعداد برامج لكفاءة
استخدام الطاقة تعمل على توفير حوافز لألسر ،وقد
ينجح إعداد هذه البرامج في حال وجدت شركات الطاقة
أن التكاليف اإلضافية المتجنبة ستكون أعلى من تكلفة
هذه الحوافز .وقد تكون الحوافز مضمونة ومبررة في
حال وجود نقص في استثمارات تدابير كفاءة استخدام
الطاقة بسبب انخفاض أسعار الكهرباء عن تكلفتها
قيودا على
الحدية لتوليدها ونقلها ،أو إذا واجهت األسر
ً
السيولة (جيلينجهام وزمالؤه2009 ،م) ،ويشار إلى ذلك
االنحراف المحتمل في أحمال العمالء إلى الذي قد يؤدي
المثلى بمصطلح “فجوة
إلى تكبد التكاليف المتجنبة ُ
كفاءة استخدام الطاقة”.
وبالتالي ،يشتمل التحليل على معامل ورد في المعادلة
الثامنة ( )8الذي ُيقلل من تكلفة شراء تدابير كفاءة
استخدام الطاقة لألسر ،وتضمن هذه المعادلة أن تقتصر
أي تحويالت نقدية لألسر حصر ًا على خيارات كفاءة
ّ
استخدام الطاقة.

ُتشير قيمة  ackإلى التكاليف السنوية لخيارات كفاءة
استخدام الطاقة ،ويرد التعريف بقيمة  kفي الجزء

Income = eIEE + ∑i ei

الجدول  .2دخل األسر السنوي في المملكة العربية السعودية حسب المنطقة
مناطق المملكة العربية السعودية

دخل األسر السنوي (بألف دوالر أمريكي)

الجنوبية

34.81

الغربية

31.71

الوسطى

33.49

الشرقية

40.59

المصدر :اإلدارة المركزية لإلحصاء والمعلومات ()2013
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ً
ً
ممثل لقيمة التكلفة
معامل
الفرعي التالي ،و ُيعد φ
التي تتكبدها شركات الطاقة أو الحكومة ،وهي
تتراوح بين الصفر والواحد الصحيح ،وتظل قيمتها ثابتة
المعايرة .كذلك يوضح
تساوي الصفر في الحاالت ُ
التحليل كيف تختلف حلول النموذج مع اختالف قيمة ،φ
ولتفادي مشكلة المستفيدين بالمجان ،الذين بإمكانهم
بأي حال  ،فيمكن
االستثمار في كفاءة استخدام الطاقة ّ
لواضعي السياسات تخصيص إعانات حصرية لألسر التي
يقل دخلها السنوي عن متوسط الدخول في كل منطقة
فإن هذا
من مناطق المملكة .أما من الناحية التشغيليةّ ،
يعني أن كل نموذج مادي أولي قد ينقسم إلى إصدارين
مختلفين في مستوى الدخل .ونظر ًا لنقص البيانات
المتعلقة بتوزيع الدخل ،فإن هذه الدراسة تتناول اإلمكانية
المحاسبية للمستفيدين مجا ًنا فقط ،وبالتالي ،يشتمل
التحليل على قيمة غير صفرية لقيمة  φلجميع األسر.
أيضا خوارزمية تحويل األجهزة
يتضمن هذا التحليل ً
التي استخدمها مطر ( ،)2017ويلخص التحليل طريقة
استخدام األجهزة المشمولة هنا ،على الرغم من توافر
المزيد من التفاصيل في دراسة مطر ( .)2017و ُتعد
األجهزة المستخدمة حصر ًا ألغراض تقديرية (مثل:
السلع اإللكترونية االستهالكية والغساالت ومجففات
ورغم
المالبس) من األجهزة المؤهلة لتبديل األحمالُ .
إمكانية التحكم في أحمال هذه األجهزة ،إال أن هذا
البرنامج يفترض ثبات االستخدام الكلي لألجهزة (الذي
ُيجمع على مدار ساعات) ،ويغذي النموذج المادي بجدول
معدل استخدام األجهزة ،و ُيقدم في النهاية صورة
لمشكلة تعظيم المنفعة.
ومثلما فعل ستلهولو وزمالؤه ( ،)2014فإننا نفترض في
هذه الدراسة أن األسر قد ُتراعي كل من تكلفة الكهرباء
والتكلفة غير النقدية للمتاعب عند تحويل استخدامات
عنصري
هذه األجهزة .و ُيطلق على هذا المزيج من
ّ
التكلفة “إجمالي التكلفة المدركة” ،ويفترض هذا التحليل
أن تكون األسر على دراية تامة بأسعار الكهرباء مقدماً،
ويكون بالتالي لديها الوقت الكافي للتصرف بنا ًء عليها

وخفض التكلفة اإلجمالية المدركة من استخدام أجهزتهم،
وتزداد تكلفة المتاعب بسرعة أكبر كلما ازداد وقت تحويل
استخدام األجهزة.

أما في المعادلة التاسعة ( ،)9ف ُتمثل قيمة  πh,s,d,rسعر
الكهرباء في الساعة على مدار اليوم بالرمز ( ،)hوقد
تختلف بحسب الفصول السنوية ( ،)sونوع اليوم (أيام
األسبوع /عطالت نهاية األسبوع) ( )dوالمنطقة (.)r
وتمثل قيمة  Lh,s,d,rإجمالي أحمال الطاقة المباشرة الناجمة
عن استخدام األجهزة التقديرية .و ُيعد  NUa,h,h2,s,dمتغير ًا
ثنائي ًا يساوي الواحد الصحيح إذا كان الجهاز ،a ،قيد
التشغيل ويساوي صفر ًا عند إيقاف تشغيله ،ويتتبع
وقت استخدام الجهاز في البداية ( )h2وإلى أي وقت
جرى تحويل استخدامه ( .)hفيما تمثل قيمة  ∆thالفترة
الزمنية الفاصلة وتساوي ساعة واحدة في هذا التحليل.
بينما تشير قيمة  γinconvإلى معدل زيادة التكاليف على
األسر من خالل تحويل استخدامهم لجهاز ما بعيد ًا عن
وقت استخدامه األصلي .ويقدر الباحثون أن تبلغ قيمة
هذا المبلغ  10دوالرات أمريكية لكل ساعة للمتر المربع
مدى انحراف استخدام
 ،وتمثل قيمة
األجهزة ،وينجم عنها قيمة تزيد بقيمة تربيعية من درجة
توجه األسر إلى تحويل استخدامها من ناحية الوقت.
وبالتالي ،يجب على األسر النظر في المفاضلة بين
تكلفة الكهرباء والتكلفة المتصورة للمتاعب عند ارتفاع
أسعار الكهرباء.
وفي مجمل األمر ،يفحص تقييم الطلب على الوحدات
السكنية مجموعات مختلفة من االستجابة للطلب على
أساس األسعار ،بما فيها تحويل أحمال األجهزة وتدابير
كفاءة استخدام الطاقة .ويتوصل النموذج إلى قيمة
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المتحققة لألسر ومنحنيات األحمال بالساعة لكل
المنفعة ُ
فإن النموذج
ألن النتائج قد تكون معقدةّ ،
حالة ،ولكن ّ
يحدد الحالة التي تحقق المنفعة القصوى ،وترد في الجدول
( )2تفاصيل عن المجموعات المختلفة لهذه الحاالت.

اعتماد كفاءة استخدام الطاقة
يراعي هذا التحليل العامل الذي ينطوي على مجموعة
ُمحددة من الخيارات الممكنة لتحقيق كفاءة استخدام
الطاقة ،كما هو موضح في الجدول رقم ( ،)3ويتسم
هذا النهج بأنه أكثر واقعية إلى حدٍ ما ،حيث إنه ُيقسم
بدال من مجموعة
خيارات االستثمار إلى عناصر منفصلةً ،
متصلة من الخيارات الممكنة غير المحدودة ،ويتناول هذا
التحليل مجموعة محددة ذاتي ًا من خيارات الكفاءة ،وقد

يرغب محللون آخرون في تناول تعريفات بديلة لها ،حيث
تتمثــل الخيارات في رفع مســتوى كفــاءة مكيفات الهواء
من متوســط نســبة كفاءة اســتخدام الطاقة من قيمة
المعايــرة إلــى  15وحــدة حرارية بريطانية لكل واط ســاعة
أي شــقوق بين األبواب أو النوافذ
مما يؤدي إلى ســد ّ
والجــدران فــي نطاق الغالف الحراري واالســتثمار في
زجــاج النوافــذ منخفض االنبعاث الحــراري والتدعيم
بالعــزل الحــراري األكثر متانة ،أو اســتبدال جميع
المصابيــح الكهربائيــة بمصابيــح ذات صمامــات ثنائية
باعثــة للضــوء ،وتبلغ قيمة نســبة كفاءة اســتخدام
الطاقــة التــي جــرت ُمعايرتها  7وحدة حراريــة بريطانية/
موضح بالتفصيل فــي الملحق
واط ســاعة ،كمــا هــو
ٌ
األول (أ) ،ويمكن لألســر كذلك دمج زيادة نســبة جميع
األســر لديها ُمعدل تســريب يتراوح بين  0.65إلى

المحللة على أساس السعر وتدابير كفاءة استخدام الطاقة
الجدول  .3الجمع بين استجابات الطلب ُ
حاالت كفاءة استخدام الطاقة

إجراءات االستجابة للطلب
تعديل نقطة ضبط منظم الحرارة
الصيف والربيع والخريف

تعديل إضافي خالل ذروة
الصيف

إطفاء األضواء

تحويل حمل األجهزة

بدون كفاءة أعلى في استخدام
الطاقة
تكييف الهواء بمتوسط نسبة
كفاءة استخدام الطاقة البالغ 15
وحدة حرارة بريطانية /واط ساعة
خفض التسريب إلى  0,3من
تغييرات الهواء في الساعة
زجاج النوافذ منخفض االنبعاث
الحراري
عزل حراري أكثر متانة (شقق وفلل
فقط)
اعتماد المصابيح ذات الصمامات
الثنائية الباعثة للضوء بنسبة
100٪

رفع نقطة الضبط تدريجي ًا
من  0إلى  3درجة مئوية
في الصيف ،أو من  0إلى
 1.5درجة مئوية في الربيع
والخريف.

تملك األسر إمكانية رفع
نقطة ضبط منظم الحرارة
بعيدا عن اإلعداد الصيفي
ً
بمقدار  0.5درجة مئوية.

قد تحول األسر استخدام
أجهزتها بنا ًء على تكاليفها
خفض متطلبات اإلضاءة في المتوقعة ،التي تتمثل في
مجموع التكاليف النقدية
المسكن تدريجي ًا
وتكاليف مشكالت الحصول
على الخدمة.

الجمع بين نسبة زيادة كفاءة
استخدام الطاقة وسد الشقوق
واعتماد المصابيح ذات الصمامات
الثنائية الباعثة للضوء (ليد)
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 0.80من تغييرات الهواء في الســاعة ،وذلك بحســب
المنطقــة ،وتتمثــل تقنيــات اإلضــاءة المعتمدة حالي ًا
فــي المصابيــح المتوهجة واإلضاءة الفلوريــة الطولية
كفاءة اســتخدام الطاقة وخفض التســريب واســتخدام
المصابيــح ذات الصمامــات الثنائيــة الباعثة للضوء.

و ُيســتنتج االنتشــار والتوصيــل الحراري لكل مادة
مــن هــذه المواد ،باإلضافة إلى االنبعاث الشمســي
وامتصــاص المــادة الخارجية ،المصدر مكويســتون
وآخــرون ( ،)2005كمــا تظهر خصائــص العزل الحراري
فــي حاالت العــزل األكثر متانة.

ُتشــير التقديــرات فــي الحالة التي جــرى ُمعايرتها إلى أن
وفقا لما ذكرتــه الهيئة
المصابيــح الفلوريــة المدمجــةً ،
العامــة لإلحصــاء ( 2017أ) ،و ُيفتــرض أن تكون النوافذ
أحاديــة المزجج في المســاكن التي جــرت معايرتها.

يشــتمل كل خيــار مــن خيارات الكفاءة على تكلفة شــراء
المصمم
ُتحتســب ســنوي ًا على مدى عمره االفتراضــي ُ
وفقا
باســتخدام نســبة خصم قدرهــا  ،30٪و ُيعد ذلك ً
لهاريســون وآخــرون ( )2002وانزلر وآخرون (،)2014
الذين يشــيرون إلى ثمة متوســط نســبة خصم قدرها
 ٪ 28لألفــراد فــي الدنمارك ويقــدرون قيمة أعلى
لها في سويســرا ،ويعني ذلك فعل ًيا أن األســر التي
تحصل على خصم بنسبة  30٪نفد صبرهم انتظار ًا عند
مقارنتهم بأولئك الذين لديهم قيم أقل بالنسبة ألولئك
الذين لديهم قيم أعلى ،و ُتشير التقديرات إلى أن عمليات
الشراء ال تزيد من تكاليف التشغيل والصيانة على الحالة
األساسية ،ويرد في الجدول رقم ( )5تلخيص التكاليف
المستخدمة في هذا التحليل ،فيما يتعلق بسيناريو
تجميع التدبيرُ ،تجمع تكاليف التدبير ذات الصلة.

ُأدرجــت مــواد الجدران واألســقف في الجدول رقم ()4
لــكل نموذج ســكني ،وذكرت الهيئــة العامة لإلحصاء
( 2017ب) أن جميــع الفلل والشــقق مبنية باســتخدام
الخرســانة ،فــي حيــن تم بناء نســبة  ٪ 65من المنازل
التقليديــة باســتخدام الطــوب اللبــن أو الطيني ،أما
النســبة المتبقيــة  35%مــن المنــازل التقليدية فقد تم
بناؤهــا باســتخدام الخرســانة  ،وبالرغم مــن ذلك يتناول
هــذا التحليــل أغلبية المنــازل التقليديــة المتمثلة في
نســبة  ٪ 65لتمثيــل نمــوذج واحــد وإدارة حجم النموذج،

الجدول  .4مواد البناء المستخدمة في المعايرة وحاالت العزل الحراري شديدة التحمل (افتراضات المؤلف)
مواد الجدران واألسقف من السطح الخارجي (العلوي) إلى السطح الداخلي (السفلي) [السمك،
بحسب المنطقة]
معايرة الشقق والفلل

جص أسمنتي بسمك [ 2.0سم]
خرسانة [ 15.0سم ( 20.0سم في المنطقة الغربية)]
جص أسمنتي [ 2.0سم]

معايرة المنازل التقليدية

طوب طيني [ 19.0سم]
مالط [ 2.0سم]
طوب طيني [ 19.0سم]

عزل حراري أكثر متانة للفلل  ،كما هو مستخدم في
التحليل

جبس أسمتني [ 2.0سم]
خرسانة [ 13.0سم]
عزل البولسترين [ 2.5سم]
خرسانة [ 13.0سم]
جص أسمنتي [ 2.0سم]
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المنهجية وإدخال البيانات

ستؤثر مستويات العزل الحراري وخفض التسريب ومقدار
الحرارة التي ُيحصل عليها من خالل النوافذ أو أيهما على
أقصى حمل تبريد ( max(Q ̇coolingالتي تواجهها األسر
على مدار العام ،وسيؤثر ذلك على عدد أجهزة تكييف
الهواء التي تحتاجها األسر وتكلفتها .لذلكُ ،توضع تكلفة
مكيفات الهواء الجديدة كدالة ألقصى حمل تبريد في
كل حالة من حاالت كفاءة استخدام الطاقة واالستجابة
المطلوبة .ونظر ًا ألن حمل التبريد متوفر في وحدات
الطاقة و ُتسوق قدرة تكييف الهواء بوحدات الطاقة،
المستخدمة ،ومن
و ُيشير الرمز  dtإلى الزيادة الزمنية ُ
المفترض أن تشتمل تكلفة وحدة تكييف الهواء على
تكلفة التركيب.
ُيشير الرمز  εإلى فعالية المصابيح ذات الصمامات
الثنائية الباعثة للضوء في الشمعات (مقدار اإلضاءة)
لكل واط ،و ُيشير الرمز  rإلى قدرة تشغيل المصباح،
و ُيشير الرمز  TFAإلى إجمالي مساحة الطابق الداخلي

من المسكن ،و ُيشير الرمز  Iإلى اإلضاءة الالزمة التي
تتغير بنا ًء على الحفاظ على الطاقة ،و ُيشير الرمز ESA
إلى المساحة الكلية للجدران واألسقف ،فيما ُيشير
الرمز  TGAإلى مساحة الزجاج الكلية ،و ُيشير الرمز (∙) L
إلى تكاليف العمالة لتركيب مكيفات الهواء أو النوافذ
أو العزل الحراري ،و ُيشير الرمز (∙)  cإلى التكاليف لكل
وحدة مقياس كفاءة ،و ُتقدر (∙)  cبالدوالر األمريكي لكل
وحدة حرارية بريطانية للطاقة الالزمة لمكيفات الهواء،
وبالدوالر األمريكي لكل مصباح من مصابيح الصمامات
الثنائية الباعثة للضوء ،ودوالر أمريكي للمتر المربع
المحكم ،وتختلف كل من
للنوافذ والعزل الحراري والغلق ُ
 ESAو  TFAو  TGAبحسب المنطقة ونوع السكن فيها،
بنا ًء على المعايرة الموضحة في الملحق (أ) .ونظر ًا ألنه ال
أي مصادر لإلشارة ،فإن  LACو  Lwindowو
يمكن العثور على ّ
 Lthinsulتقدر بـمبلغ  500و  1000و  10000دوالر أمريكي،
على التوالي.

الجدول  .5تكاليف الشراء الكاملة لتدابير كفاءة استخدام الطاقة (بالدوالر األمريكي)
تدابير كفاءة استخدام الطاقة

تكلفة الشراء الكاملة (دوالر أمريكي لكل أسرة)

تكييف الهواء إلى جانب متوسط نسبة كفاءة استخدام الطاقة البالغ  15وحدة حرارة
بريطانية /واط ساعة
سد الشقوق حول النوافذ واألبواب ومنافذ الطاقة وتركيبات اإلضاءة
زجاج النوافذ منخفض االنبعاث الحراري
ً
تحمل
العزل الحراري األكثر
اعتماد المصابيح ذات الصمامات الثنائية الباعثة للضوء بنسبة ٪ 100
المصدر :تعتمد تقديرات المؤلف على اوستروثيرم انزوليشن ( )2017للعزل الحراري ،وتجار التجزئة عبر اإلنترنت للجزء المتبقي.
مالحظة:
.cAC=6.9 U.S. cents per Btu of capacity; cseal=2.15 US$ per m2; cwindow=211 US$ per m2; cthinsul=10 US$ per m2; cLED=4.4 US$ per bulb
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المنهجية وإدخال البيانات

على سبيل المثالُ ،تحتسب التكاليف الكاملة لمكيف
كفاءة عند اعتماد مكيفات الهواء فقط
الهواء األكثر
ً
بمبلغ  1619و 3028و 3126و 3541دوالر أمريكي
لكل أسرة في المناطق الجنوبية والغربية والوسطى
والشرقية في المملكة العربية السعودية ،على التوالي،
بحسب المناخ اإلقليمي ،وتعتمد التكلفة الكاملة لزجاج
النوافذ منخفض االنبعاث الحراري على حجم المنزل
وتتراوح بين  3,665و 4,806دوالر أمريكي لجميع
أي مجموعة من حاالت كفاءة
المناطق ،وسيؤدي تحديد ّ
استخدام الطاقة هذه إلى تغيير كيفية تعيين النموذج
لتكاليف الشراء ،وسيؤثر استخدام إضاءة أكثر فاعلية
أو إحكام اإلغالق الحراري على مقدار الحرارة التي تنقلها
المصابيح أو الهواء الخارجي إلى الهواء الداخلي ،وبالتالي
سيؤثر ذلك على أقصى حمل تبريد قد تتعرض له األسر.

على الرغم من احتمالية اختيار أكثر خيارات الكفاءة
االقتصادية حسب النموذج ،إال أن العمر االفتراضي
الستخدام الكثير من المعدات الموجودة قد ال ينتهي،
ذلك ،إلى جانب عوامل أخرى ،مثل نقص المعلومات
المتاحة لألسر حول تدابير كفاءة استخدام الطاقة أو قصر
مدة اإلقامة في موقع معين أو قلة رأس المال لجزء من
األسر غير المتجانسة ،وقد يؤخر االعتماد االقتصادي
ً
وفضل عن ذلك ،قد
األمثل لكفاءة استخدام الطاقة،
تتكبد بعض األسر تكاليف إضافية (غير نقدية) ذات صلة
بشراء المواد ،و ُتظهر منحنيات االنتشار ،مثل التي أشار
إليها جافي وآخرون ( )2004على أرض الواقع .ومن الناحية
االفتراضية ،فإن كل خيار استثمار له منحنى خاص به.
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خيارات تسعير الكهرباء وبرامج الكفاءة في
المملكة العربية السعودية
قد يتطلب االرتفاع الطفيف في أسعار الكهرباء تغيير ًا في
السلوك (على سبيل المثال ،إدارة منظم الحرارة) ،لكن
الزيادة األكبر قد تؤدي إلى زيادة كفاءة استخدام الطاقة،
وقد ُتقلل زيادة الكفاءة من الحاجة إلى ضبط السلوك،
أي من هذه الحاالت من خالل تحليل خطط
ويمكننا مالحظة ّ
تسعير الكهرباء المختلفة جنب ًا إلى جنب مع دخل األسر،
ويتناول هذا التحليل ثالث حاالت لتسعير الكهرباء ،على
النحو الموجز في الجدولين رقم ( )6و (:)7
هيكل التسعير التدريجي الذي جرى تطبيقه في
المملكة العربية السعودية في عام 2017م ،حيث
تألفت أسعار العمالء المقيمين من األسعار التدريجية
المنصوص عليها في الجدول رقم ( ،)6حيث ُيعد هيكل
األسعار “تدريجي” ألنه حتى في حال استخدمت األسر
أكثر من  2ميجاواط ساعة ،فقد تدفع 1.33سنتات
أمريكية لكل كيلوواط ساعة ألول  2ميجاواط ساعة،
وأطلق على هذا النهج عنوان “تسعير عام 2017م”.
التغييرات التي أدخلت على هيكل التسعير التدريجي في
عام 2018م ،حيث راجعت هيئة تنظيم الكهرباء واإلنتاج
المزدوج تعريفة الكهرباء في المملكة بتاريخ األول من
شهر يناير لعام 2018م ،لفئات االستهالك التي تقل
عن  6ميجاواط أثناء فترات إعداد الفواتير ،وال تزال
سياسة التسعير هذه نافذة في عام 2019م ،وعلى
برنامجا لتعويض األسر
الرغم من أن الحكومة قدمت
ً
على أساس دخلها (برنامج حساب المواطن 2018م)،
إال أن هذا التحليل ال يميز األسر بحسب مستوى الدخل.
وأطلق على هذا النهج عنوان “تسعير عام 2018م”.

ُيحتسب سعر وقت االستخدام الذي ينص على
تعريفة ثابتة تبلغ  5سنتات أمريكية لكل كيلوواط
في الساعة على مدار العام ،باستثناء فصل الصيف
خالل ساعات ذروة النظام .ومن ثمُ ،يفرض رسم
 15سنت أمريكي لكل كيلوواط ساعةـ ،وأطلق على
هذا النهج عنوان “تسعير وقت االستخدام”.
وضح مطر ( )2018بالتفصيل حساب إجمالي تكلفة
ّ
الكهرباء ،ويمكن للنموذج أن يجمع تكاليف الكهرباء
مهما كان مخطط التسعير المطبق فيها ،كان يمكن
لهذا التحليل أن يعتمد نظام تسعير في الوقت الفعلي
لو كان قد أجرى تحليل للشقق والمنازل التقليدية وربط
اإلطار بنموذج نظام طاقة في جانب العرض  ،ومن ثم
 ،كانت التكلفة الحدية لتوليد الكهرباء ونقلها قد ُحددت
على أنها السعر ،ولن تختلف األسعار في هذه الحالة،
على المستوى اإلقليمي اعتماد ًا على مزيج توليد الطاقة
والنقــل بين المناطق ولكنها ســتختلف كذلك بصورة
مؤقتــة نظــر ًا لتغير الطلــب على الكهرباء على مدار
العام ،كما سـ ُتحدد األســعار من خالل التكرار بين اإلطار
الذي ُطرح في هذه الدراســة ونموذج جانب العرض إليجاد
حالــة التوازن (على ســبيل المثــال ،النقطة التي يتقارب
فيهــا الطلب على الكهربــاء وتكاليف توليد الطاقة
الحديــة) ،لــذا يمكن لهــذه الفكرة أن تكون جزء ًا من العمل
في المستقبل.

الجدول  .6أسعار الكهرباء المنزلية من عام 2016م حتى 2019م
االستخدام الشهري (ميجاواط ساعة)

عامي  2016و2017م
التسعير في
ّ
(سنتات أمريكية لكل كيلوواط ساعة)

≤2

1.33

2 < and ≤ 4

2.67

4 < and ≤ 6

5.33

<6

8.00

التسعير في عام 2018م
(سنتات أمريكية لكل كيلوواط ساعة)
4.80

8.00

المصادر :هيئة تنظيم الكهرباء واإلنتاج المزدوج ()2018 ،2016

استثمارات كفاءة استخدام الطاقة على مستوى القطاعات السكنية وتلبية الطلب في ظل ُخطط تسعير الكهرباء المختلفة 18

خيارات تسعير الكهرباء وبرامج الكفاءة في المملكة العربية السعودية

قامت الوكاالت الحكومية السعودية بتطبيق ملصقات
كفاءة استخدام الطاقة إضافة للحد األدنى من
صرامة لمكيفات الهواء والعزل الحراري،
المعايير األكثر
ً
واإلعانات المالية لمشتريات الكفاءة ،و ُنفذت العديد
من هذه التدابير تحسب ًا الرتفاع أسعار الكهرباء ،وقدم
المركز السعودي لكفاءة الطاقة في السنوات القليلة
الماضية ملصقات كفاءة استخدام الطاقة ()2018
لمكيفات الهواء والثالجات والغساالت  ،حيث ُتستخدم
هذه الملصقات كوسيلة إلبالغ العمالء بخصائص
استخدام الطاقة لألجهزة المنزلية ،كما فرض المركز

السعودي لكفاءة الطاقة  ،جنب ًا إلى جنب مع الهيئة
السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة (،)2014
حد ًا أدنى من نسبة كفاءة استخدام الطاقة يبلغ 11.5
وحدة حرارية بريطانية  /واط ساعة في درجة الحرارة
المنخفضة المحيطة ( )T1لمكيفات الهواء الجديدة ،كما
بأن
أن هنالك تقارير نقلتها صحيفة مكة (ُ ،)2018تفيد ّ
ّ
المستفيدين من برنامج حساب المواطن المصمم لدعم
األسر ذات الدخل المنخفض من خالل زيادة أسعار الطاقة
وغير المتعلقة بالطاقة ،سيتلقون اإلعانات المالية لشراء
وحدات تكييف هواء أكثر كفاءة.

الجدول  .7نظام أسعار الكهرباء وفق ًا لوقت االستخدام المستخدم في هذا التحليل
الوقت من العام

نظام أسعار الكهرباء وفق ًا لوقت االستخدام (بالسنت األمريكي لكل
كيلوواط ساعة)

أشهر الصيف خالل ساعات الذروة (من الساعة  12إلى  5مسا ًء)

15.00

في غير ساعات الذروة في الصيف ،بما في ذلك جميع الفصول األخرى

5.00

المصدر :افتراضات المؤلف
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النتائج والمناقشة
اســتخدام األســر الثابــت للكهرباء
وحوافــز كفاءة اســتخدام الطاقة
تتبنــى حالــة المعايــرة وجهــة النظــر “القصيرة المدى”
أي كفاءة
وبالتالــي فإنهــا ال تأخــذ في الحســبان ّ
ألن نهــج النمذجــة المتبــع في هذا
إضافيــة ،ونســبة ّ
البحــث يراعــي تأثيــر االســتثمارات في كفاءة اســتخدام
ـإن النتائج
الطاقــة باســتخدام تكاليفهــا الســنوية فـ ّ
المقدمــة تعــرض لنــا لمحــة عن الحالــة الثابتة والمســتقرة
للكهربــاء ،كمــا ُتعــرض كذلــك القيم التي تــم التوصل
إليهــا لعوامــل التعديــل  ϕACو  ϕ lightingفــي الملحــق الثاني
(ب) ،ويوضــح الجــدول  8نتائج نموذج االســتخدام
الكلــي للكهربــاء المســتخدمة من األســر فــي الفلل
فــي كافــة أنحــاء المملكــة ،كذلك ُيب ّيــن الجدول آثار
مختلــف أنظمــة تســعير الكهربــاء وتأثيــر دعم كفاءة
اســتخدام الطاقــة على اســتخدام الكهربــاء ،والجدير
بالذكــر في هذا الســياق أن مســاعدات كفاءة اســتخدام
الطاقــة ال تنطبــق إال علــى المشــتريات ذات الصلــة
بكفــاءة اســتخدام الطاقــة ،و ُتظهــر الخليــة في أعلى
الزاويــة ال ُيســرى الحالة األساســية ألســعار الكهرباء
واالســتثمار ذات الصلــة بالكفــاءة لعــام 2017م ،حيث

تســتخدم األســر في الفلل نحو  46.58تيراواط/ســاعة
مــن الكهربــاء ســنوي ًا علــى المدى الطويــل ،أو نحو ثلث
مجمــوع االســتخدام الســكني الكلي.
توجــد في اإلحالة األساســية اســتثمارات قليلة في
كفــاءة اســتخدام الطاقة ،كمــا توجد بعض حاالت
ترشــيد االســتهالك مثل تبني اســتعمال مصابيح
الصمامــات الثنائيــة الباعثــة للضوء ومعالجة الشــقوق
حــول المســاكن ممــا يؤدي إلى زيادة فعاليــة التكلفة
علــى المدى الطويــل وتتضاءل التكاليف المحســوبة
مقارنة
ســنوي ًا لهــذه التدابيــر  -على المــدى الطويل-
ً
حققــة مــن انخفاض نفقــات الكهرباء حيث
الم َ
بالفوائــد ُ
تســتهلك المصابيــح ذات الصمامــات الثنائيــة الباعثة
للضــوء كهربــاء أقل مــن المصابيح المتوهجة على ســبيل
المثــال ،وقــد يــؤدي ذلك إلى زيادة اســتخدام التدفئة في
أشــهر الشــتاء ،ولكنه ســيؤدي أيض ًا إلى خفض الحاجة
إلــى التبريــد فــي الصيف ،ويوضح الشــكل  2منحنيات
الحمل بالســاعة فــي الصيف لبعض الســيناريوهات
و ُتبــرز هــذه الزيادات افتراضات الكاتب لجدول اســتخدام
األدوات الكهربائيــة.

الجدول  .8االستخدام الكلي للكهرباء في الڤلل بالمملكة العربية السعودية مقابل أسعار الكهرباء وحاالت الحوافز (تيراواط/ساعة)
مستوى الحوافز (كنسبة مئوية من تكلفة الشراء ذات الصلة بالمقاييس التي ال
تغطيها األسرة)

نظام أسعار الكهرباء

ال يوجد

50%

أسعار عام 2017م

46.58

29.74

أسعار عام 2018م

29.37

29.74

أسعار وقت االستخدام

29.07

29.67
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الشكل  .2منحنيات حمل الطاقة اإلجمالي الوطني وفق ًا للتسلسل الزمني في فصل الصيف مقابل أسعار الكهرباء المحددة
وحاالت الحوافز المبينة في الجدول 8
20
2017
َ

2017

50%

15

10

ط
5

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

14

13

12

يسلط الجدول  8والشكل  2الضوء على النتيجة النهائية،
ولكن يمكننا التعمق أكثر في الحيز المخصص لصنع
“القرارات” واستخالص معلومات عن االستجابات
السلوكية والكفاءة المحددة التي تسببت في استخدام
األسر لم
هذه المقاييس  ،بينما تشير النتائج إلى أن ُ
تستجب سلوكي ًا ألسعار الكهرباء لعام 2017م على
المستوى األمثل والمدى البعيد وبدون الحوافز إال
فإن
بإطفاء األنوار،
فضال عن خيار االستجابة السلوكية ّ
ً
األسر في جميع مناطق المملكة باستثناء المنطقة
ُ
تقوم بضبط درجة الحرارة لمنظماتهم في
الجنوبية منها
ُ
فصل الصيف بمقدار  1.5درجة مئوية وفق ًا ألسعار عام
ألن المناخ في جنوب المملكة العربية
2018م ،وذلك ّ
السعودية أقل حدة ،وتكون تعديالت منظمات درجة
الحرارة الصيفية بموجب أسعار وقت االستخدام أكثر
صرامة في جميع المناطق باستثناء المنطقة الجنوبية،
ً

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

0

كما ُترفع درجات منظمات الحرارة المنمذجة في ساعات
الذروة خالل فصل الصيف بمقدار  0.5درجة مئوية إضافية
مع تطبيق أسعار وقت االستخدام.
تعمل جميع الفلل على زيادة رفاهيتها إلى أقصى حد
عندما ال تستخدم سوى مصابيح صمامات ثنائية باعثة
للضوء على األمد البعيد في ظل أسعار الكهرباء في
عام 2017م وعدم منح حوافز لكفاءة االستخدام ،و ُيعد
أمرا منطقي ًا ألن نسبة تكاليف خفض استهالك
هذا ً
الكهرباء ذات الصلة بمصابيح الصمامات الثنائية الباعثة
للضوء تكون أكثر جاذبية من تلك المتعلقة بالمصابيح
المتوهجة (الوضع الراهن) ،ولعل هذا يتضح في الشكل
 3للمنطقة الوسطى حيث يعمل وضع كفاءة المصابيح
ذات الصمامات الثنائية الباعثة للضوء على زيادة استفادة
األسرة النموذجية إلى أقصى حد ،عند الحالة السلوكية

استثمارات كفاءة استخدام الطاقة على مستوى القطاعات السكنية وتلبية الطلب في ظل ُخطط تسعير الكهرباء المختلفة 21

النتائج والمناقشة

أي تدابير إضافية لزيادة كفاءة
المثالية
ً
مقارنة بعدم اتخاذ ّ
استخدام الطاقة ،وعلى الرغم من أن الكفاءة العالية
لتكييف الهواء من شأنها أن تؤدي إلى انخفاض المنفعة
فإن مجرد تركيبها باستخدام مصابيح صمامات ثنائية
باعثة للضوء وخفض معدالت التسرب من شأنه أن يعود
بفوائد أعظم أفضل من الوقوف مكتوفي األيدي ،
ويؤدي الجمع بين ارتفاع نسبة كفاءة استخدام الطاقة
وخفض معدل التسرب واستخدام مصابيح الصمامات
الثنائية الباعثة للضوء إلى تحقيق أقصى قدر من المنفعة
مقارنة بأسعار عام 2017م دون زيادة كفاءة استخدام
الطاقة في أنظمة تسعير الكهرباء البديلة ،كما يؤدي رفع
أسعار الكهرباء وممارسة الترشيد وحده إلى تدني رفاهية
مقارنة بما لو كان هذا مصحوب ًا بمشتريات
المستهلك
ً
الكفاءة.

ال يعزى التغيير في المنفعة المصاحبة لتدابير كفاءة
ألي تدبير
استخدام الطاقة المتخذة من تغييرات المنفعة ّ
منفذ وال يمكن تلخيص تأثيرات تدابير الكفاءة على حمل
َ
الطاقة وكما يوضح (مطر  )2016فإن تفاقم تخفيضات
الكهرباء لديهم تعتبر غير خطية أو بعبارة أخرى هناك
فائدة حدية غير خطية آخذة في التناقص مكتسبة من
تثبيت كفاءة استخدام الطاقة ،وكما نرى على سبيل
المثال فإن التأثير الذي قد يخلفه تركيب مكيفات هواء
األسر يختلف عن تركيبهم إلى
كفاءة على رفاهية ُ
أكثر
ً
جانب تدابير أخرى ذات صلة بكفاءة استخدام الطاقة.

األسر التي تعيش في فيال في
الشكل  .3التأثيرات المترتبة على التدابير المختلفة لكفاءة استخدام الطاقة فيما يتعلق برفاهية ُ
المنطقة الوسطى بالمملكة العربية السعودية (بدون حوافز مالية).
أﺳــﻌﺎر وﻗﺖ اﻻﺳﺘﺨﺪام

أﺳــﻌﺎر ﻋﺎم 2018م

أﺳــﻌﺎر ﻋﺎم 2017م

0.5

0.0

0.5-

1.5-

2.0-

ﻻ ﺗﻮﺟــﺪ ﻛﻔــﺎءة إﺿﺎﻓﻴــﺔ ﻓﻲ اﺳــﺘﺨﺪام اﻟﻄﺎﻗﺔ
أﻋﻠــﻰ ﻧﺴــﺒﺔ ﻟﻜﻔــﺎءة اﺳــﺘﺨﺪام اﻟﻄﺎﻗﺔ

اﻟﺘﻐﻴــﺮ ﻓــﻲ اﻟﻔﺎﺋــﺪة ﻣﻘﺎرﻧـ ًـﺔ ﺑﻌﺪم ﻛﻔــﺎءة اﻟﻄﺎﻗﺔ
وأﺳــﻌﺎر اﻟﻜﻬﺮﺑــﺎء ﻟﻌﺎم 2017

1.0-

2.5-

ﺗﻘﻠﻴﻞ اﻟﺘﺴــﻠﻞ
اﻟﻌــﺰل اﻟﺤﺮاري

ﻣﺼﺎﺑﻴــﺢ ﺑﺼﻤﺎﻣــﺎت ﺛﻨﺎﺋﻴــﺔ ﺑﺎﻋﺜــﺔ ﻟﻠﻀﻮء
ﺑﺪون ﺣﻮاﻓﺰ

3.0-

اﻟﻨﻮاﻓــﺬ ﻣﻨﺨﻔﻀــﺔ اﻻﻧﺒﻌــﺎث اﻟﺤﺮاري

أﻋﻠــﻰ ﻧﺴــﺒﺔ ﻟﻜﻔــﺎءة اﺳــﺘﺨﺪام اﻟﻄﺎﻗــﺔ واﻟﻤﺼﺎﺑﻴــﺢ ذات اﻟﺼﻤﺎﻣــﺎت اﻟﺜﻨﺎﺋﻴــﺔ اﻟﺒﺎﻋﺜــﺔ ﻟﻠﻀــﻮء وﺗﻘﻠﻴــﻞ اﻟﺘﺴــﻠﻞ

3.5-

المصدر :تحليل كابسارك
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يوضح الشكل  4أن اختيار كفاءة المستهلكين ال يتأثر
وأن حدة خسائر رفاهية األسر
بعرض دعم بنسبة ّ ،50%
يتم تقليصها بصفة عامة في حاالت كفاءة استخدام
مماثال
الطاقة ،وأن التصنيف الترتيبي لهذه التدابير يظل
ً
تقريب ًا ،وال تزال حالة التدابير المشتركة تحقق أقل انخفاض
في مستوى الرفاهية في سيناريوهات التسعير البديلة.
بينما تظهر استثناءات ملحوظة مع ارتفاع نسبة كفاءة
استخدام الطاقة أو انخفاض معدل التسرب أو استعمال
مصابيح الصمامات الثنائية الباعثة للضوء وفق ًا ألسعار
بنحو
وقت االستخدام ،حيث لم تتغير خسارة الرفاهية
ٍ
فعال ،كما توضح حالة ارتفاع نسبة كفاءة استخدام
ّ
الطاقة انخفاض ًا أكبر في خسارة الرفاهية عند تطبيق
مقارنة بأسعار أقل لوقت
األسعار في عام 2018م
ً

االستخدام ،ولعل هذا ما يفسر حقيقة أن االستجابة
السلوكية المقابلة في تسعير وقت االستخدام هي
ضبط درجات حرارة أعلى لمنظمات الحرارة.
لألسر بموجب
أظهر أعلى انخفاض في خسارة الرفاهية ُ
أسعار وقت االستخدام وتقديم الدعم ،عبر تحسين
فضال عن استخدام النوافذ منخفضة
العزل الحراري
ً
ومقارنة بالشكل  3فإن ارتفاع نسبة
االنبعاث الحراري،
ً
كفاءة استخدام الطاقة وحدها تؤدي إلى تغير إيجابي في
األسر
الرفاهية وفق ًا ألسعار عام 2017م كما تفضل ُ
مجموعة الكفاءة المشتركة وذلك في وضع التسعير
األساسي مع الحوافز.

األسر التي تعيش في فيال في المنطقة
الشكل  .4التأثيرات المترتبة على التدابير المختلفة لكفاءة استخدام الطاقة على رفاهية ُ
الوسطى بالمملكة العربية السعودية (تبلغ الحوافز  50%من تكلفة كل تدبير).
أﺳــﻌﺎر وﻗﺖ اﻻﺳﺘﺨﺪام

أﺳــﻌﺎر ﻋﺎم 2018م

أﺳــﻌﺎر ﻋﺎم 2017م

1.0

0.5

0.5-

1.0-

اﻟﺘﻐﻴــﺮ ﻓــﻲ اﻟﻔﺎﺋــﺪة ﻣﻘﺎرﻧـ ًـﺔ ﺑﻌﺪم ﻛﻔــﺎءة اﻟﻄﺎﻗﺔ
وأﺳــﻌﺎر اﻟﻜﻬﺮﺑــﺎء ﻟﻌﺎم 2017

0.0

ﻻ ﺗﻮﺟــﺪ ﻛﻔــﺎءة إﺿﺎﻓﻴــﺔ ﻓﻲ اﺳــﺘﺨﺪام اﻟﻄﺎﻗﺔ
أﻋﻠــﻰ ﻧﺴــﺒﺔ ﻟﻜﻔــﺎءة اﺳــﺘﺨﺪام اﻟﻄﺎﻗﺔ
ﺗﻘﻠﻴﻞ اﻟﺘﺴــﻠﻞ

1.5-

اﻟﻌــﺰل اﻟﺤﺮاري

ﻣﺼﺎﺑﻴــﺢ ﺑﺼﻤﺎﻣــﺎت ﺛﻨﺎﺋﻴــﺔ ﺑﺎﻋﺜــﺔ ﻟﻠﻀﻮء
ﺑﺪون ﺣﻮاﻓﺰ

اﻟﻨﻮاﻓــﺬ ﻣﻨﺨﻔﻀــﺔ اﻻﻧﺒﻌــﺎث اﻟﺤﺮاري

أﻋﻠــﻰ ﻧﺴــﺒﺔ ﻟﻜﻔــﺎءة اﺳــﺘﺨﺪام اﻟﻄﺎﻗــﺔ واﻟﻤﺼﺎﺑﻴــﺢ ذات اﻟﺼﻤﺎﻣــﺎت اﻟﺜﻨﺎﺋﻴــﺔ اﻟﺒﺎﻋﺜــﺔ ﻟﻠﻀــﻮء وﺗﻘﻠﻴــﻞ اﻟﺘﺴــﻠﻞ

2.0-

المصدر :تحليل كابسارك
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على الرغم من عرض حالتين فقط للحوافز ،إال أن الحوافز
الالزمة لتحفيز االستثمار تختلف من منطقة إلى أخرى
اعتماد ًا على تكاليف التدابير والفوائد المستمدة من
مناخها المحلي وهيكلها السكني المعا َير واإلضاءة
ومعامالت تسرب الهواء وجرى تأكيد ذلك من خالل
تشغيل نموذج آخر.

بشكل خاص ،أن سيناريو
ونالحظ في المنطقة الشرقية
ٍ
االستخدام األمثل على المدي الطويل بدون حوافز قد
أدى إلى تعديل درجات الحرارة إلى  24.5درجة مئوية في
الصيف مع نصف تكلفة الكفاءة التي تدفعها األسرة،
كما يتم ضبط درجات الحرارة عند  23.5درجة مئوية فقط
خالل ساعات الذروة من فصل الصيف.

ال تؤدي الحاالت األقل تكلفة الملحوظة استناد ًا إلى نتائج
النموذج لتغيير جداول استخدام األجهزة إلى منفعة أكبر
من الجدول األصلي المنصوص عليه ،ومع ذلك تختلف
قيم الفائدة اختالف ًا طفيفاً.

التأثير العكسي

من الممكن تجنب مسألة االنتفاع المجاني في التحليل
عن طريق زيادة تقسيم النماذج المادية إلى مجموعتين
من الفئات االجتماعية واالقتصادية المتميزة :األسر
ذات الدخل المرتفع والمنخفض ،ومن الممكن أن يقتصر
األسر ذات الدخل المنخفض التي
تطبيق الحوافز على ُ
ستواجه قيود ًا على الميزانية ال تدعم تكاليف االستثمار.

اعتماد كفاءة استخدام الطاقة واالستجابة
السلوكية
يقارن هذا البحث استجابة الطلب السلوكي في تنفيذ
النموذج بالحوافز النقدية وبدونها وذلك الستقصاء ما إذا
كان هذا النموذج يحدد حفظ الطاقة والكفاءة كبديلين
بشكل صحيح  ،كذلك تشير النتائج إلى أن استجابة
األسر السلوكية الرتفاع أسعار الكهرباء بدأت تتضاءل
بفعل تدابير كفاءة استخدام الطاقة األقل تكلفة ،ويوضح
الشكل  2أنه مع تحديد سعر وقت االستخدام تكون
قليال مع تقديم إعانات بنسبة
األحمال بالساعة أعلى
ً
مقارنة بعدم وجودها ،كما يطبق كال السيناريوهان
50%
ً
نفس تدابير كفاءة استخدام الطاقة (حالة التدابير
المشتركة) وينشأ الفرق بينهما من االستجابة السلوكية،
حيث ُتعد األسر التي لديها ميزانيات أكبر ألنها تنفق أقل
على كفاءة استخدام الطاقة ،وبالتالي فإنها ال تبدي
استجابة سلوكية كبيرة.

أما على الصعيد العالمي ،فإن الطلب على الكهرباء من
مرن على المدى القصير تقريباً ،وهو
جميع األسر يعد غير ٍ
ما يغلب كذلك على المدى البعيد (تشو وآخرون .)2018
بينما يشير نموذج هذا البحث إلى أن مرونة األسعار على
المدى الطويل هي األعلى في أشهر الصيف ولكنها
ال تزال أقل من الوحدة ،وتوضح خيارات التسعير البديلة
األسر تنفق دائم ًا المزيد من
الواردة في هذا التحليل أن ُ
األموال على الكهرباء مع ارتفاع أسعار الكهرباء ،ولقد
الحظنا في الجدول  8أن إجمالي استهالك الكهرباء
ينخفض مع ارتفاع أسعار الكهرباء وإعانات كفاءة
ألن إطار عمل نمذجة
استخدام الطاقة أو أحدهما ،ونظر ًا ّ
هذا البحث يحدد مستويات استخدام الكهرباء ذات الصلة
باالستجابات السلوكية واستثمارات الكفاءة التي تعمل
على تعظيم المنفعة إلى أقصى حد ،فال يمكن استنتاج
أن أي تدبير واحد لكفاءة استخدام الطاقة سيؤدي إلى
انتعاش مباشر ،فعلى سبيل المثال توضح نتائج النموذج
أنه عندما تكون الكفاءة مدعومة فإن األسرة ال تضطر
إلى ضبط منظماتها الحرارية كما لو كانت دون حوافز،
ومع ذلك فال يمكن تحديد ما إذا كانت هذه االستجابة
السلوكية المحدودة ذات تأثير عكسي أم ال.
ومن ناحية أخرى ،تتيح لنا السيناريوهات مراقبة القرارات
السلوكية المتخذة المتعلقة بإنفاق األسر على السلع
والخدمات األخرى ،حيث يتسبب ارتفاع أسعار الكهرباء
في زيادة مخصصات ميزانية الكهرباء ،وقد يؤدي أي
نتيجة لتدابير
انخفاض في إجمالي استخدام الكهرباء
ً
كفاءة استخدام الطاقة إلى ارتفاع معدالت شراء السلع
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النتائج والمناقشة

مقارنة بعدم زيادة الكفاءة ،وفي الواقع
والخدمات األخرى
ً
قل إنفاق األسر المدعومة على السلع والخدمات األخرى
بنسبة  50%من تكاليف الكفاءة عند عدم اتخاذ أي
تدابير لكفاءة استخدام الطاقة وزاد اإلنفاق عند اتخاذ
التدابير التي تقلل أكثر من استخدام الكهرباء.
هذا ما تبرزه نتائج هذا البحث بالنسبة للمنطقة الغربية
في المملكة العربية السعودية ،ومع تحديد أسعار
الكهرباء األساسية وتكاليف الكفاءة المدعومة بالكامل
وفي حالة االستجابة السلوكية المثلى للسعر فإن الفرق
بين اإلنفاق األدنى (بدون زيادة في كفاءة استخدام
الطاقة) والنفقات األعلى (عند اتخاذ تدابير كفاءة
استخدام الطاقة) على السلع األخرى  429دوالر أمريكي
لكل أسرة في الحالة الثابتة للسنة ،بينما يرتفع هذا
الفرق إلى  760و 927دوالر أمريكي في حاالت التسعير

في عام 2018م وتسعير وقت االستخدام على التوالي،
أي ما يتراوح بين  429إلى  927دوالر من إجمالي
متوسط دخل األسرة الذي يبلغ  32,000دوالر أمريكي.
يؤدي ارتفاع أسعار الكهرباء وتحقيق كفاءة أعلى مع
تغطية الجهات الخارجية لجميع التكاليف ذات الصلة
األسر على السلع والخدمات
باألسرة إلى ارتفاع إنفاق ُ
األخرى ،ومن ثم سيتعرض مقدمو الخدمات وتجار التجزئة
لتأثير غير مباشر من انتعاش الطلب على الطاقة عن
طريق بيع المزيد من السلع والخدمات ،ويتضح هذا
االنتعاش غير المباشر عندما ُيجرى بصورة مشتركة
تحليل االستجابات السلوكية وتدابير كفاءة استخدام
بدال من التحليل المنفرد ألثر تدابير كفاءة
الطاقة ً
استخدام الطاقة.
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الخاتمة
قدم هذا البحث واستخدم منهجية تجمع بين االقتصاد
لقد َّ
الجزئي والفيزياء واستخدمها لتقييم استجابة الطلب
السلوكي لألسر واالستثمار في مجال كفاءة استخدام
الطاقة ،وبالنظر إلى تكاليف الشراء السنوية ،يصبح
بوسعنا اعتبار االستجابة المبينة من نواتج النموذج
استجابة طويلة األجل ،كما استلزمت عملية معايرة
ً
النموذج ابتكار فيال نموذجية وشقة ومنزل تقليدي في
المناطق األربع في المملكة العربية السعودية.

تتضاءل الخسائر في مستوى رفاهية المستهلكين بدرجة
كبيرة بفعل اإلعانات ذات الصلة بتدابير كفاءة استخدام
الطاقة ،في حين يصبح التصنيف الترتيبي لتلك التدابير
مماثال أو أقل في سيناريوهات تسعير الكهرباء البديلة،
ً
كما ال تزال حاالت التدابير المشتركة تسفر عن انخفاض
الرفاهية ذات الصلة بسيناريوهات التسعير البديلة ،هذا
وتسجل إعانات العزل الحراري األعلى أكبر انخفاض يتعلق
بخسائر الرفاهية االجتماعية.

وقد ُأدرجت ثالثة أنظمة لتسعير الكهرباء من أجل دراسة
كيفية استجابة األسر ،وهي :هياكل التعريفة الجمركية
التصاعدية التي جرى تنفيذها لألسر في المملكة العربية
عامي 2017م و2018م ،واألسعار
السعودية في
ّ
االفتراضية ألوقات استخدام الكهرباء ،وتشمل حاالت
األسعار فيما يتعلق بأوقات االستخدام  15سنت أمريكي
لكل كيلوواط في الساعة خالل فترة ذروة نظام الطاقة
في فصل الصيف (من الساعة  12إلى  5مسا ًء) و5
سنتات أمريكية لكل كيلوواط في الساعة في الحاالت
األخرى.

وباإلضافة إلى كل ما سبق ،تمت مالحظة المفاهيم
اآلتية في الدراسة التحليلية لهذا النموذج ،وهي:

أما في الوضع األساسي في حالة عدم حدوث أي استجابة
فإن المشتريات المتعلقة بإضاءة الصمامات
سلوكيةّ ،
الثنائية الباعثة للضوء تزيد من رفاهية األسر على المدى
الطويل ،و ُتجرى المزيد من االستثمارات الفعالة في مجال
كفاءة استخدام الطاقة في سيناريوهات تسعير الكهرباء
البديلة .وال تزال هناك بعض االستجابات السلوكية
لتسعير عام 2018م وتسعير أوقات استخدام الكهرباء
من دون حوافز ،على الرغم من أنها كانت أكثر وضوح ًا في
سيناريو التسعير في أوقات استخدام الكهرباء .بينما
استجابة
تبدي األسر التي ال تقع في المنطقة الجنوبية
ً
عالية في فصل الصيف ،في حين تستجيب تلك األسر
التي تقطن في المنطقة الجنوبية ويتمتعون بمناخ أقل
ً
اعتدال.
بنحو أكثر
حدة
ٍ

يخفض االستثمار في مجال كفاءة استخدام الطاقة
من الحاجة إلى المحافظة على الطاقة مع الحفاظ على
الرفاهية المثلى للمستهلكين ،وعلى إثر ذلك ،إذا ما
ُقدِ مت المزيد من اإلعانات لتدابير كفاءة استخدام
الطاقة فإن األسر ستقلل من الحفاظ على الطاقة.
يتزايد الفارق في اإلنفاق على السلع والخدمات
األخرى مع ارتفاع إعانات دعم كفاءة استخدام الطاقة
وأسعار الكهرباء ،ويتبين هذا في التناقض بين حالة
الكفاءة العليا والحالة التي ال تتسم بفعالية إضافية،
وتحتوي حاالت الكفاءة األعلى المشمولة في هذا
البحث على مكيف هواء بنسبة كفاءة  15وحدة
حرارية بريطانية /واط في الساعة ،مع انخفاض نسبة
التسرب والمصابيح الثنائية الصمام الباعثة للضوء.
ويؤدي التأثير االرتدادي غير المباشر الناجم عن
ذلك إلى حالةٍ تزيد فيها الشركات من إنتاجها لتلبية
الطلبات اإلضافية.
وستمتد األعمال المستقبلية لتشمل جميع النماذج
اإلقليمية ،وسيتم ربط النموذج السكني بنموذج نظام
الطاقة لتغطية جوانب العرض للطاقة ،وستساعد هذه
الدراسة التحليلية على إرساء األسس للمعلمات التي
ستدعم ذلك االرتباط.
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الملحق األول (أ)
مدخالت البيانات ومعايرة النموذج
ُتجرى معايرة عناصر استخدام الكهرباء السكنية للفلل النموذجية والشقق والمنازل التقليدية في أربع مناطق في
المملكة العربية السعودية ،وهي كما حددتها الشركة السعودية للكهرباء :المنطقة الوسطى والمنطقة الجنوبية
والمنطقة الغربية والمنطقة الشرقية ،كما تتوافق مجموعات بيانات الطقس اإلقليمية مع تلك التي استخدمها وليد
مطر عام  2016وحصل عليها من المختبر الوطني للطاقة المتجددة التابع للواليات المتحدة األمريكية عام2017م.
فيما تم الحصول على المعلومات المتعلقة بمواد البناء وحجم األسر وعدد المساكن وأبعادها وتدفئة مساحة األماكن
لكل نوع من المساكن وفق ًا للمنطقة من الهيئة العامة لإلحصاء (2017أ2017 ،ب) ،و ُيستخدم معيار آشري لمعايرة
ظروف درجة الحرارة الداخلية المقبولة استناد ًا إلى مجال الراحة الحرارية ،أما نقاط ضبط درجات الحرارة في أجهزة الفيال
المعايرة فهي  23و 21و 22درجة مئوية في فصول الصيف والربيع والخريف والشتاء على التوالي .كما قام مكتب آماد
ت في عام 2011م بتقدير كفاءة مكيف الهواء لتكون  7وحدات حرارية بريطانية لكل
لالستشارات الفنية والمختبرا 
أي مصدر لتحديد
واط في الساعة ،ورغم ارتفاع هذا الرقم على األرجح منذ ذلك الوقت ،إال أنه لم
َّ
يتسن العثور على ّ
ماهية حدوث هذا من عدمه.
ُوضعت جداول زمنية الستخدام األجهزة المنزلية باعتبارها االفتراضات ( ُيشار إليها في الجدول أ )1واعتمد وليد مطر
على مستويات تشبع األجهزة المنزلية ومعدالت الطاقة المفترضة الخاصة بها في عام 2016م ،التي تحتوي أيض ًا على
فإن استخدام اإلضاءة المنزلية بحسب
االفتراضات أو المدخالت البيانية غير الواردة في هذا البحث .عالوة على ذلكّ ،
المنطقة والتقنيات المستخدمة فيها تعتبر بمثابة المدخالت التي تستند إلى الدراسة االستقصائية للطاقة المنزلية
حدد أوقات استخدام اإلضاءة الداخلية بحيث يتم تشغيل األضواء
التي أجرتها الهيئة العامة لإلحصاء (2017أ) ،بينما ُت َّ
من غروب الشمس حتى الساعة العاشرة ( )10مسا ًء .وأوضح أفتر جيفريس وجيفريس عام  2013أنه يتم تحديد
متطلبات اإلضاءة الداخلية بين  130و 190شمعة لكل متر مربع داخلي بحسب المنطقة ،وتمثل اإلضاءة الخارجية
االستخدام المباشر فقط وال تساهم في زيادة الحرارة الداخلية.
الجدول أ .1 .الجداول الزمنية الستخدام األجهزة المنزلية خالل العام في أيام األسبوع وعطالت نهاية األسبوع للفلل النموذجية
أوقات االستخدام في عطالت نهاية األسبوع

األجهزة المنزلية

أوقات االستخدام في أيام األسبوع

غسالة أطباق

 8مسا ًء

غسالة مالبس

ال ُتستخدم

صباحا
10
ً

مجفف مالبس

ال ُتستخدم

صباحا
11
ً

فرن طهي /فرن كهربائي

صباحا و 5مسا ًء
11
ً

سخان الماء

صباحا و 8مسا ًء
4
ً

أجهزة إلكترونية استهالكية

 7مسا ًء إلى  9مسا ًء

ثالجة وفريزر

شغل باستمرار
ُت َّ

المصدر :افتراضات ونتائج الكاتب فيما يتعلق بمعايرة النموذج
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الملحق األول (أ) .مدخالت البيانات ومعايرة النموذج

اقتبست جميع الثوابت الفيزيائية المستخدمة في توضيح المعلومات مثل نفاذية الحرارة عبر النوافذ وخواص المواد
الحرارية والمقادير الضئيلة من الحرارة المكتسبة من خالل وسائل االنتقال والحمل الحراري باإلضافة إلى العالقات
المثلثية التي تحكم حدوث اإلشعاعات الشمسية على كل سطح خارجي من المنزل من مكويستون وآخرون عام
2005م ،وقدرت توزيعات واي ُبل المتعلقة بسرعات الرياح اإلقليمية والموسمية من أعمال رحمن وآخرون عام 1994م.
ونظر ًا لعدم وجود منحنيات الحمل الفعلية للعمالء المقيمين ،فيتم تحقيق المعايرة من خالل تجميع المناطق أسفل
منحنيات الحمل الناتجة ومقارنة القيم بقيم استخدام الكهرباء الفعلية في كل منطقة ،ويوضح الجدول “أ ”2قيم
النموذج وقيم االستهالك الفعلي في عام 2017م.

مقارنة بالبيانات الفعلية
الجدول أ .2 .نتائج النموذج لالستخدام المشترك للكهرباء لألسر في الفلل والشقق والمنازل التقليدية
ً
الخاصة باستخدام أسعار الكهرباء المرجعية
المنطقة في المملكة العربية
السعودية

البيانات الفعلية (كيلوواط في
نتائج النموذج (كيلوواط في الساعة)
الساعة)

فرق النسبة المئوية

المنطقة الغربية

50.96

49.94

2.1%

المنطقة الوسطى

45.20

48.19

-6.2%

المنطقة الجنوبية

15.84

17.31

-8.5%

المنطقة الشرقية

24.76

27.62

-10.3%

اإلجمالي

136.77

143.05

-4.4%

مصدر البيانات الفعلية :مؤسسة النقد العربي السعودي (.)2018
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الملحق الثاني (ب)
النتائج التي جرى الحصول عليها على إثر
 ϕiفي المناطق األربع في المملكة العربية
السعودية
يعرض الجدول “ب  ”1القيم الخاصة بـ  ϕACو ϕlightingوالتي ال تتأثر عند النظر في حاالت االستجابة السلوكية ،وهي
تختلف بحسب اإلجراءات المتخذة لمقياس الكفاءة المثبت والخصائص البنائية اإلقليمية للفلل والمناخات اإلقليمية
لكل منطقة من هذه المناطق ،وللتذكير ،تستخدم عوامل الضبط لتوضيح مكاسب الرفاهية االجتماعية المتمثلة في
تثبيت مقياس كفاءة استخدام الطاقة.
الجدول ب .1 .نتائج النموذج ذات الصلة بعوامل الضبط  ϕiوترد تفاصيل كل حالة من حاالت كفاءة استخدام الطاقة في القسم
.4-2
المنطقة الغربية

المنطقة الوسطى

المنطقة الجنوبية

المنطقة الشرقية

لم تضاف كفاءة استخدام
الطاقة على االستخدام
نسبة عالية لكفاءة استخدام

الطاقة

تسريب منخفض
العزل الحراري
الصمام الثنائي الباعث للضوء
نوافذ ضعيفة اإلشعاع
نسبة عالية لكفاءة استخدام
الطاقة وتسريب منخفض
وصمامات ثنائية باعثة للضوء
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نبذة عن المؤلف
وليد مطر
زميل باحث في مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية (كابسارك)
يعمل على نماذج أنظمة الطاقة ،بما فيها نموذج الطاقة الخاص بمركز الملك
عبد الله للدراسات والبحوث البترولية (نموذج كابسارك العام للطاقة) ومشاريع
األقمار الصناعية مثل نموذج كابسارك الستخدام الطاقة الكهربائية السكنية،
وهو حاصل على درجة ماجستير العلوم في الهندسة الميكانيكية من جامعة والية
كارولينا الشمالية بأمريكا ،كما حصل على درجة بكالوريوس العلوم في الهندسة
الميكانيكية من جامعة كارولينا الجنوبية.

نبذة عن المشروع
يهدف هذا المشروع إلى إعداد إطار عمل لتحليل استجابات األسر لألسعار المدرجة في
وبخاصة في المناطق التي تكون البيانات اإلحصائية فيها غير
أنظمة تسعير الكهرباء،
ً
متاحة أو غير كافية ،ويجمع هذا اإلطار بين المبادئ المادية ومبادئ االقتصاد الجزئي ،فيما
يحكم الجانب المادي استخدام الكهرباء على مدار اليوم ،بينما يفرض الجانب االقتصادي
الجزئي المعايير الوظيفية لألجهزة المنزلية لتحقيق استيفائها.
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