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المقدمة
تتمثل أهم األولويات بالنسبة للحكومات فيما يتعلق بإدارة أزمة كوفيد 19-في
مراعاة صحة مواطنيها .غير أن تنفيذ القيود المفروضة على األنشطة الضرورية
من أجل الحد من انتشار هذه الجائحة قد تتسبب في حدوث أكبر ركود عالمي منذ
األزمة االقتصادية الكبرى التي شهدناها فيما مضي .فضال عن أن العديد من
الحكومات تعكف على دراسة كيفية دعم سبل كسب العيش لمواطنيها وتحفيز
االقتصادات المتضررة بشدة جراء هذه الجائحة.
وفقا لبلومبرغ 1،تراجع الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي في المملكة
من المتوقع ً
العربية السعودية في عام  2020بنحو  ٪4.8باعتبار ذلك جزءا من الركود العالمي
بسبب القيود التي فرضتها جائحة كوفيد .19-كذلك من المتوقع تراجع الطلب
العالمي على الطاقة في عام  2020بنسبة  ،٪6مما يعد أكبر انخفاض نسبي
عاما ،و سيؤدي إلى خفض الطلب على النفط واإليرادات العامة
نشهده منذ ً 70
في المملكة ( .)IEA 2020aغير أن ثمة حاجة ماسة إلى التحفيز االقتصادي
لمعالجة هذا الضرر الذي لحق باالقتصاد وتحقيق االنتعاش الشامل مع إتاحة فرص
الحصول على العمل.
يمكن أن تكون إلجراءات كفاءة استخدام الطاقة تأثير كبير من خالل زيادة
النشاط التجاري في القوى العاملة الحالية ،وخلق وظائف جديدة في القطاعات
كثيفة العمالة مثل البناء والتكنولوجيا الرقمية وتجارة التجزئة .كما تعمل كفاءة
استخدام الطاقة على زيادة اإلنتاجية االقتصادية على المدى الطويل من خالل
خفض فواتير الطاقة وزيادة القدرة التنافسية لقطاع الصناعة .كذلك تخفض
كفاءة استخدام الطاقة من انبعاثات غازات االحتباس الحراري .وعلى صعيد آخر،
تقدر الوكالة الدولية للطاقة ( )IEAأن بإمكان كفاءة استخدام الطاقة تحقيق ما
يصل إلى  ٪40من عمليات خفض االنبعاثات بموجب اتفاقية باريس الخاصة بتغير
المناخ بحلول عام  2040بنحو فعال من حيث التكلفة ،وتوفير ما يتراوح ما بين 10
إلى  15وظيفة لكل مليون دوالر من االستثمار الرأسمالي (.)IEA 2020a
تندرج كفاءة استخدام الطاقة في سياق ما كانت المملكة العربية السعودية
تطلق عليه "االقتصاد الدائري للكربون" المشار إليه اختصارا باألحرف اإلنجليزية
( ،)CCEالتي تقع تحديدا ضمن فئة "الخفض" بمحاوره األربع المتمثلة في الخفض،
وإعادة االستخدام ،والتدوير ،واإلزالة ،ويمثل هذا الخفض تقليصا للخيارات التي
تحد من كمية الكربون المنتجة ووجوب إدارتها .كذلك نجد أن من بين مبادرات
االقتصاد الدائري للكربون الجارية أو المخطط لها في المملكة العربية السعودية،
أن أكثر من نصفها يقع في فئة الخفض ،بينما تعتبر كفاءة الطاقة واحدة من أكثر
تقدما (الشكل .)1
المجاالت
ً
 1شركة عالمية للخدمات اإلخبارية واإلعالمية والمعلومات المالية ،متعددة الجنسيات ،يقع
مقرها في برج بلومبيرغ ،نيويورك في الواليات المتحدة األمريكية
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نسلط الضوء في هذا التعليق على الدور القوي الذي يمكن أن تؤديه كفاءة استخدام
الطاقة في تعزيز إيجاد فرص العمل والنمو االقتصادي في المملكة العربية السعودية
باعتبارها جزءا من إجراءات التحفيز االقتصادي المتعلقة بجائحة كوفيد .19-كما أننا
نورد وصفا تفصيليا لمجاالت االستثمار في كفاءة استخدام الطاقة في قطاعات
البناء والتشييد ،والنقل ،والصناعة .يليه ملخصا باألولويات الرئيسة للسياسات
التي يمكن تنفيذها بوصفها جزء من خطط التحفيز قصيرة األجل والمقترحات الرامية
إلى توسيع نطاق طموح سياسات وإجراءات كفاءة استخدام الطاقة األطول أجال.
وأخيرا ،نحدد الفوائد التي ستجنيها المملكة العربية السعودية من جراء تعزيز التعاون
ً
الدولي بشأن كفاءة استخدام الطاقة والفرص المتاحة للقيادة المشتركة مع الشركاء
الدوليين فيما يتعلق بالقضايا اإلستراتيجية مثل قضية التبريد.

يمكن أن تلعب كفاءة
دورا قو ًيا في
الطاقة ً
تعزيز إيجاد فرص العمل
والنمو االقتصادي
في المملكة العربية
السعودية بوصفها جزءا
من إجراءات التحفيز
االقتصادي المرتبطة
بـجائحة كوفيد19-

الشكل  .1تعد كفاءة استخدام الطاقة إحدى العوامل الرئيسة المساهمة في المحاور
األربع لالقتصاد الدائري للكربون.
•
•
•
•
•

•
•
•
•

ﻛﻔﺎءة اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻄﺎﻗﺔ
اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﺘﺠﺪدة
اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻨﻮوﻳﺔ
ﺛﺎﻧﻲ أﻛﺴــﻴﺪ اﻟﻜﺮﺑﻮن اﻟﻬﻴﺪروﺟﻴﻦ اﻟﻤﺤﺎﻳﺪ
أﻧــﻮاع اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻷﺧﺮى ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ اﻟﻜﺮﺑﻮن

اﻟﺒﻮاﻟﻴﻊ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻣﺜﻞ
اﻟﺘﻤﺜﻴــﻞ اﻟﻀﻮﺋــﻲ
اﻻﺣﺘﺠﺎز اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﻟﻠﻬﻮاء
اﺣﺘﺠﺎز اﻟﻜﺮﺑﻮن واﻟﺘﺨﺰﻳﻦ اﻟﺠﻴﻮﻟﻮﺟﻲ
اﻷﻧــﻮاع اﻷﺧﺮى ﻟﻠﻌﺰل اﻷﺣﻴﺎﺋﻲ ﻣﺜﻞ
اﻟﻤﺤﻴﻄــﺎت

اﻹزاﻟﺔ

• اﻟﻄﺎﻗــﺔ اﻟﺤﻴﻮﻳﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﻜﺘﻠﺔ اﻟﺤﻴﻮﻳﺔ
• إﻋﺎدة ﺗﺪوﻳﺮ اﻟﻤﻮاد

اﻟﺨﻔﺾ

اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺪاﺋﺮي
ﻟﻠﻜﺮﺑﻮن

إﻋﺎدة
اﻻﺳﺘﺨﺪام

• اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻜﺮﺑﻮن
ﻣﺜﻞ اﻟﻴﻮرﻳﺎ واﻟﺒﻼﺳــﺘﻴﻚ
واﻟﻤﺸــﺮوﺑﺎت اﻟﻐﺎزﻳﺔ

إﻋﺎدة اﻟﺘﺪوﻳﺮ

المصدر :المؤلفون بنا ًء على دراسة ويليامز (.)2019

ما المجاالت التي يمكن أن تستثمر فيها كفاءة استخدام الطاقة؟
تمتلك المملكة العربية السعودية أكثر من  35مبادرة لكفاءة الطاقة ،يتولى دعمها
فريقا وتستهدف القطاعات األساسية المستهلكة للطاقة في المملكة العربية
ً 13
السعودية ( ،)SEEC 2020ويتولى المركز السعودي لكفاءة الطاقة ( )SEECتيسير
هذه المبادرات عبر تنفيذه للبرنامج السعودي لكفاءة استخدام الطاقة ( ،)SEEPوقد
اتجه هذا البرنامج إلى التركيز على ثالث قطاعات رائدة كثيفة االستخدام للطاقة
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متمثلة في :البناء والنقل والصناعة ،التي تمثل مجتمعة أكثر من  ٪90من
استهالك الطاقة في البالد.
البناء والتشييد

تتبوأ المملكة العربية
السعودية المركز
األول ألعلى دولة على
مستوى العالم في
حصة أجهزة تكييف
الهواء في العالم،
بإجمالي استهالك
منزلي للكهرباء
بنسبة تبلغ ٪70

غال ًبا ما يكون لفرص كفاءة استخدام الطاقة في المباني الجديدة والقائمة وقطاع
البناء تأثيرات كبيرة على صعيد االقتصاد الكلي بسبب ارتباطها بسالسل
القيمة المحلية ( .)IEA 2020bأما بالنسبة للمملكة العربية السعودية ،فثمة حاجة
ماسة للمباني الجديدة ،وتجديد المباني القائمة متضمنا االستثمار في اإلسكان
والمدارس والمستشفيات والمرافق البلدية .كما تشمل فرص تحسين كفاءة
الطاقة عمليات العزل وتركيب المباني ،وتكييف الهواء ( ،)ACوتسخين المياه،
وأنظمة اإلضاءة ،وأنظمة الطاقة الشمسية الحرارية على األسطح وأنظمة الطاقة
أيضا التخزين البارد الذي يحقق
الكهروضوئية وأنظمة التبريد القطاعي التي توفر ً
التوازن في الشبكة.
وفقا لشركة إنترداتا ( )Enerdataاالستشارية في مجال الطاقة ،فقد بلغ إجمالي
ً
االستهالك النهائي للكهرباء في المملكة لعام  285 ،2018تيراواط في الساعة،
تستخدم منها  41تيراواط في الساعة للصناعة (ما يمثل نسبة  ،)٪14و144
تيراواط في الساعة تستخدم للمباني السكنية (ما يمثل نسبة  )٪51و100
تيراواط في الساعة مستخدمة في قطاع الخدمات (نسبة  .)٪35كذلك توصل
مركز كابسارك في تحليله لهذه البيانات إلى أن حوالي  ٪85من إجمالي الطلب
النهائي على الكهرباء (الكهرباء المستخدمة بعد خسائر النقل والتوزيع) يأتي من
قطاع المباني ،كما تتبوأ المملكة العربية السعودية المركز األول على مستوى
العالم ألعلي دولة في حصة أجهزة تكييف الهواء ( )ACبإجمالي استهالك منزلي
للكهرباء بلغ نسبة Howarth, Odnoletkova et al. 2020; Howarth,( ٪70
 .)Al Saud et al. 2020bفالتبريد يعتبر ضروريا لضمان جودة الحياة والتنمية في
المملكة ،ويستحق أن يكون أولوية قصوى من الناحية اإلستراتيجية وبالنسبة
للحكومة.
الجدير بالذكر هنا ،أن المركز السعودي لكفاءة الطاقة ( )SEECقام منذ عام
 2007بزيادة الحد األدنى لتصنيف كفاءة استخدام الطاقة ( )EERبالنسبة
لوحدات تكييف األسبلت من  7.5إلى  ،11.8وكفاءة استخدامها بالنسبة لوحدات
التكييف من نوع النافذة من  7.5إلى  .9.8ويرجع هذا االختالف في معايير الحد
األدنى ألداء الطاقة ( )MEPSإلى الحقيقة التي مفادها أن وحدات تكييف النوافذ
تعتبر غير فعالة للغاية مقارنة بوحدات تكييف األسبلت .ونجد أنه على الرغم من
الحظر الفعلي المفروض على استخدام وحدات تكييف النوافذ في معظم الدول،
شيوعا التي يتم بيعها في المملكة
إال أنها تعد أكثر وحدات التكييف السكنية
ً
نظرا لرخص تكاليفها األولية مقارنة بوحدات األسبلت .ونجد أنه
العربية السعودية ً
تم في عام  2018بيع عدد  772,000وحدة تكييف من نوع النافذة في المملكة
العربية السعودية ،مقارنة بعدد  455,000وحدة تكييف من نوع األسبلت،
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منها نسبة  ٪63من وحدات تكييف النوافذ التي تستخدم في السوق السكنية
( .)Howarth, Odnoletkova et al. 2020في حين نجد أن مبيعات أنظمة
تكييف األسبلت آخذة في االزدياد مقارنة بوحدات تكييف النوافذ في السنوات
األخيرة ،إال أن التعجيل بهذا االتجاه من خالل الخفض التدريجي لمبيعات وحدات
تكييف النوافذ الجديدة بزيادة معايير الحد األدنى ألداء الطاقة ( )MEPSيعد أحد
تأثيرا ونجاعة التي يمكن أن تتبناها المملكة لتعزيز كفاءة
السياسات األكثر ً
الطاقة فيها .كذلك يمكن تقديم الدعم لمنتجي التكييف المحليين مثل شركة
الزامل لتحويل خطوط إنتاجهم إلى إنتاج وحدات تكييف أكثر كفاءة في استهالك
مفيدا لرأس المال
مصدرا
الطاقة ،وأن يكون صندوق التنمية الصناعية السعودي
ً
ً
منخفض الفائدة للمساعدة في تمويل هذا التحول .كما يمكن لهذا النهج أن يوفر
جديدا لهذا القطاع على المدى القصير مع وجود تنسيق قوي في
حافزا استثمار ًيا
ً
ً
مجال السياسات.
يعد الوقت الراهن مالئما للغاية لتوسيع نطاق المبادرة الوطنية ألجهزة التكييف
عالية الكفاءة ( )HEACالتابعة الخاصة بالمركز السعودي لكفاءة الطاقة (،)SEEC
دوالرا
حيث يقدم هذا المركز حوافز مالية تصل إلى  900ريال سعودي أو 240
ً
أمريك ًيا نظير شراء كل وحدة تكييف أسبلت جديدة لتصل إلى ست وحدات
تكييف أو ما مجموعه  5,400ريال سعودي أو  1,440دوالر أمريكي بالنسبة لكل
أسرة .يتم تطبيق هذا البرنامج في صورة خصم فوري عند نقاط البيع على أسعار
وحدات التكييف ،مما يزيد من جاذبية هذا البرنامج بالنسبة للمستهلكين .كما أن
من شأن توسيع نطاق هذه المبادرة الوطنية ( )HEACأن تساعد على تحفيز قطاع
البيع بالتجزئة ،وتوفير فرص العمل في مجال البناء للمهنيين العاملين في مجال
تركيب مكيفات الهواء ،فضال عن خفض فواتير الكهرباء بالنسبة للمستهلكين.
كذلك تشير أبحاث مركز كابسارك إلى أنه إذا تم التعميم الشامل لهذه المبادرة
عبر حصص األسرة بأكملها ،فقد يؤدي ذلك إلى توفير حوالي  33تيراواط ساعة
سنو ًيا من الطاقة ،وتخفيض  24مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون
في كل عام ( .)Krarti and Howarth 2020غير أن من شأن هذا الجهد أن يكلف
الحكومة نحو  6مليارات دوالر أمريكي ،رغم أنه يمكن أن ينتج عنه دخل إضافي
سنوي قدره  3مليارات دوالر أمريكي ناجمة عن تجنب استهالك النفط المرتبط
بانخفاض توليد الكهرباء بسبب انخفاض استخدام طاقة تكييف الهواء.
أيضا فرصة كبيرة لزيادة كفاءة نظم الطاقة متزامنة مع إمكانية
تمثل الرقمنة ً
خفض الطلب من قطاع المباني العالمي بنسبة  ٪10بحلول عام IEA( 2040
 .)2020aكما تدعم الرقمنة الكفاءة على نطاق المنظومة من خالل االستفادة
من بيانات الوقت الفعلي والقدرات المتطورة في مجال التحليل ومعالجة البيانات
من أجل تحديد فرص الكفاءة والحصول على القيمة .كما يمكن إلجراءات كفاءة
الطاقة أن تتحقق من خالل األتمتة أو التدخل البشري ،ويشمل ذلك استخدام
األنظمة الرقمية مثل منظمات الحرارة الذكية والنوافذ الذكية واألجهزة المنزلية
الكهربائية الذكية وأدوات التحكم الذكية القابلة للتكيف التي ال تسمح
باالستخدام الفعال للطاقة فحسب ،وإنما تزيد كذلك من مرونة شبكة
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يمكن أن يؤدي التطبيق
الكامل للمبادرة الوطنية
ألجهزة التكييف عالية
الكفاءة التابعة للمركز
السعودي لكفاءة الطاقة
( )SEECإلى توفير حوالي
 33تيراواط في الساعة
سنو ًيا من الطاقة،
وخفض نحو  24مليون
طن من االنبعاثات
السنوية لثاني أكسيد
الكربون

تمثل الرقمنة فرصة
كبيرة لزيادة كفاءة نظم
الطاقة ،مع إمكانية
خفض الطلب من قطاع
المباني العالمي بنسبة
 ٪10بحلول عام 2040
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الكهرباء في االستجابة للطلب في ظل ظروف مختلفة ،بما فيها األحوال المناخية
الحر الشديد ( .)IEA 2019هذا إلى جانب أن نشر تقنية
الخطيرة مثل موجات ّ
الجيل الخامس ( )5Gعلى مدى السنوات الخمس إلى العشر القادمة سيؤدي إلى
خفض التكاليف األولية والتشغيلية لمثل هذه الحلول الرقمية.

يتحول التركيز الفعلي
للشركة السعودية
للكهرباء ( )SECمن
جانب العرض في التوليد
والنقل والتوزيع إلى إدارة
جانب الطلب

يتحول التركيز الفعلي للشركة السعودية للكهرباء ( )SECمن جانب إدارة العرض
في التوليد والنقل والتوزيع إلى إدارة جانب الطلب .فعلى سبيل المثال ،يعد
التحول
عنصرا أساس ًيا في إستراتيجية
مشروع العدادات الذكية التابع للشركة
ّ
ً
الرقمي في المملكة ،ويهدف هذا المشروع إلى تركيب  10ماليين عدادا ذكيا
يتم تصنيع نسبة  ٪35منها في المملكة العربية السعودية (.)SEC 2020
فرصا للمستهلكين للتوصل إلى فهم أفضل بشأن
كذلك تتيح الرقمنة ً
استخدامهم للطاقة وتحسين كفاءة المنازل أو المنشآت ،وبالتالي تخفيض
مهما بصفة خاصة أثناء مرحلة االنتعاش
تكاليف الهدر والطاقة – مما يعد عامال ً
االقتصادي ( .)IEA 2020aفعلى سبيل المثال ،أوضح بحث كابسارك أن لدى
منظمات الحرارة الذكية  -عند تطبيقها على المساكن الحالية  -القدرة على توفير
نحو  40تيراواط في الساعة سنو ًيا من طاقة المباني ،ونسبة  10جيجاواط من
ذروة الطلب في استخدام الكهرباء في المملكة العربية السعودية (Krarti et al.
 .)2017; Krarti et al. 2020; Krarti 2020كما يمكن إلقامة برنامج لمنظمات
الحرارة الذكية أن يساعد في تسريع التحول الرقمي الستخدام الطاقة من خالل
منح حسومات للمستهلكين أو الشراء بالجملة لألنظمة الجديدة.
مما ال شك فيه أن تنفيذ التعديالت التحديثية للمباني واألنظمة الذكية سيحتاج
إلى قوة عاملة ماهرة ومدربة بشكل مناسب في مجاالت البناء وتكنولوجيا
المعلومات وإدارة أنظمة الطاقة ،إلى جانب إمكانية بناء المشاريع اإليضاحية
للقدرات المحلية وتنمية الوعي لدى المستهلكين مع توفير قاعدة أدلة التخاذ
القرارات المتعلقة بصنع السياسات من أجل توسيع نطاق تنفيذها .كما يتيح
تعزيز الكفاءة في استخدام الطاقة في خطط اإلسكان الوطنية لمشتري
المساكن للمرة األولى (سكني) الفرصة للترويج لمجموعة من حلول التصميم
المتسمة بالكفاءة في استخدام الطاقة ،بما فيها أنظمة تبريد المناطق (التبريد
2
المركزي) والمساحات الخضراء.
وفقا لمسوحات المؤسسات االقتصادية لعام
كذلك يعد قطاع البناء السعودي ً
 ،2017أحد أكبر القطاعات العاملة في المملكة العربية السعودية ،إذ يعمل في
هذا القطاع حوالي  594,691عامال من غير السعوديين و 95,138من
 2الرجاء زيارة الروابطhttps://www.housing.gov.sa/en/initiative/763 :
https://www.mostadam.sa/home
https://sakani.housing.sa
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السعوديين .أيضا توجد إمكانية كبيرة لتوفير فرص عمل للسكان المحليين في عدة
وفنيي التكييف والتركيب .فعلى سبيل المثال ،تشير تقديرات
مجاالت مثل البنائين
ّ
كابسارك إلى أن بإمكان نشر التدابير التحديثية األساسية مثل استبدال وحدات
التكييف وتركيب منظمات الحرارة الذكية ،أن يخلق نحو  12,000وظيفة جديدة،
ويمكن استحداث أكثر من  247,000وظيفة سنو ًيا إذا تم تنفيذ مجموعة كاملة من
الفعالة من حيث التكلفة (Krarti et al. 2017; Krarti et
التدابير التحديثية العميقة ّ
.)al. 2020
المواصالت
على صعيد آخر ،وضع المركز السعودي لكفاءة الطاقة في قطاع النقل ،معايير
متوسط االقتصاد في استهالك الوقود للشركات ( )CAFEلتحسين متوسط
كفاءة استهالك الوقود بنسبة تتراوح ما بين  ٪3إلى  ٪4سنو ًيا .ويمكن لكفاءة
معززا باعتبارها جزءا من إجراءات التحفيز
دورا
ً
الطاقة في قطاع النقل أن تلعب ً
لتوليد أنشطة تجارية جديدة مع توفير الطاقة .فعلى سبيل المثال ،تتمثل إحدى
السياسات قيد الدراسة حال ًيا في المملكة العربية السعودية في برنامج "النقد
مقابل السيارات القديمة" 3للمساعدة في تحفيز األشخاص على استبدال السيارات
والشاحنات القديمة غير الفعالة بطرز جديدة تكون أكثر كفاءة في استهالك الطاقة.
كما تعتبر مركبات الديزل ( )IEA 2020aواحدة من أكبر المساهمين في عمليات
تحسين كفاءة استهالك وقود سيارات الركاب على مستوى العالم .أما على صعيد
المملكة العربية السعودية ،فيستخدم الديزل للمركبات الثقيلة فقط ،مما يسمح
بزيادة واردات مركبات الديزل الخفيفة ( )LDVالتي تبلغ حال ًيا حوالي  ،٪8األمر الذي
من شأنه تعزيز التحول في الوقود وتحقيق وفورات كبيرة في الطاقة .أيضا ،تعمل
المملكة العربية السعودية على وضع أنظمة وهياكل أساسية للوقود النظيف
لضمان أال يؤدي أي تحول من هذا القبيل إلى تدهور جودة الهواء فيها .إذ يمكن
لمثل هذه السياسات مجتمعة إذا ما تم تبنيها ومنحها األولوية في تدابير التحفيز
االقتصادي ،أن تقدم مساهمة كبيرة في االنتعاش االقتصادي وجهود االقتصاد
الدائري للكربون.
الصناعة
تتمثل إحدى الفوائد المهمة لكفاءة استخدام الطاقة في قدرتها على خفض تكاليف
الطاقة ،مما يسهم بدوره في تعزيز تأثير المرونة عند حدوث األزمات ،وتقوية القدرة
التنافسية االقتصادية عند خروج االقتصادات من األزمات .ومع ذلك ،فإن كفاءة
استخدام الطاقة تعد أوسع بكثير من مجرد توفيرها للطاقة والمال ،ألنها تجسد
كذلك التقنيات واالبتكارات المعززة لإلنتاجية ،مثل الرقمنة.

يمكن أن تلعب كفاءة
الطاقة في قطاع النقل
معززا كجزء من
دورا
ً
ً
إجراءات التحفيز لتوليد
أنشطة تجارية جديدة مع
توفير الطاقة

تعد كفاءة استخدام
الطاقة أوسع بكثير
من مجرد توفيرها
للطاقة والمال ،ألنها
تجسد كذلك التقنيات
واالبتكارات التي تعزز
اإلنتاجية

 3يمول برنامج "النقد مقابل الخردة" شراء سيارات جديدة مقابل إعدام السيارات القديمة كثيفة
استهالك للوقود.
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تسلط البحوث التي يجريها مركز كابسارك المتعلقة بإنتاجية الطاقة الضوء
على اإلنتاجية االقتصادية وزيادة اإليرادات المتأتية من كفاءة استخدام الطاقة
باعتبارها فوائد إضافية لتوفير الطاقة والتكاليف المدروسة على نطاق واسع
( .)KAPSARC-UNESCWA 2017كذلك تم خالل ترأس المملكة العربية
السعودية لمجموعة العشرين في عام  ،2020وللمرة األولى إدراج إشارات إلى
إنتاجية الطاقة في بيان وزير الطاقة لمجموعة العشرين ،مما يعكس األثر الواضح
لهذا العمل (.)G20 Saudi Arabia 2020
فعلى سبيل المثال ،سيؤدي تحديث مصنع للصلب أو البتروكيماويات إلى
تحسين كفاءته في استخدام الطاقة ،كما أنه سيفتح آفاق إنتاج مواد جديدة
عالية الجودة مثل الفوالذ األكثر صالبة والمواد البالستيكية األفضل ،التي
تقدما .كذلك ترتبط كفاءة
تشكل جميعها اللبنات األساسية للتصنيع األكثر
ً
استخدام الطاقة ارتباطا وثيقا بالتحديث والتجديد ،وعادة ما تؤدي إلى زيادة القدرة
التنافسية والقيمة المضافة للمنتجات واإليرادات اإلجمالية.
أمرا
يعتبر ما يتم فعله بالعائدات اإلضافية الناتجة عن كفاءة استخدام الطاقة ً
بالغ األهمية .فمن المحتمل على سبيل المثال ،أن تؤدي هذه الزيادة في كفاءة
الطاقة إلى بروز المزيد من األنشطة المستهلكة للطاقة – أو ما يسمى بـ"ظاهرة
االرتداد" أو مفارقة جيفونز 4،ويعد هذا المجال الذي توفر فيه كفاءة الطاقة وفورات
في الطاقة تؤدي بالتالي إلى زيادة مستوى الدخل المتاح أو األرباح .كذلك ،يمكن
إنفاق جزء من هذه العائدات على األنشطة التي تؤدي إلى زيادة استهالك الطاقة،
مما يخلق توازنا بين وفورات الطاقة األصلية .فعلى سبيل المثال ،قد يزداد اإلنتاج
بالتزامن مع زيادة معدالت تنافسية األعمال التجارية وقيام الشركات ببيع المزيد
من المنتجات ،مما يؤدي بالتالي إلى زيادة استخدام الطاقة بشكل عام.
أمرا بالغ األهمية بالنسبة لمسألة تحديد السياسات
يعد فهم هذه المفارقة ً
واالبتكارات التكنولوجية التي يمكنها دفع النمو دون أن يكون لها تأثير بيئي
سلبي ،كما أنه يسلط الضوء على أهمية مصادر الطاقة منخفضة الكربون مثل
الطاقة المتجددة في توفير إمدادات الطاقة في المستقبل ،كما يفرض بعض
المؤهالت على دور كفاءة استخدام الطاقة في خفض انبعاثات ثاني أكسيد
الكربون مع رفع مستوى النمو االقتصادي.
 4تحدث مفارقة جيفونز (أو تأثير جيفونز) في االقتصاد عندما يزيد التقدم التكنولوجي أو
السياسات الحكومية من الكفاءة التي تستخدم بها الموارد ،وارتفاع معدالت استهالك تلك
الموارد بسبب زيادة الطلب عليها ،وربما تكون مفارقة جيفونز المفارقة األكثر شهرة على
عموما أن مكاسب
نطاق واسع في االقتصاد البيئي .إذ تفترض الحكومات ودعاة حماية البيئة
ً
حذر جيفونز من ميل
الكفاءة ستقلل من استهالك الموارد متجاهلة
تشكل المفارقة .وقد ّ
ّ
مطلقا أن تحسين
يعني
ال
هذا
أن
غير
استخدامه،
مكاسب كفاءة استهالك الوقود إلى زيادة
ً
كفاءة استهالك الوقود ال قيمة لها في حالة حدوث مفارقة جيفونز ،وتتيح كفاءة الوقود األعلى
إنتاجا أكبر ونوعية حياة أعلى.
ً
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واضعي
ملخص المجاالت الرئيسة لتحفيز كفاءة الطاقة التي تحظى بأولوية
ّ
السياسات
كما تمت مناقشته أعاله ،فإن من شأن التوسع الكبير في مبادرات كفاءة الطاقة
في المملكة وإدخال بعض المبادرات الجديدة ،أن يدعم النشاط االقتصادي ويعطي
أصحاب المنازل دفعة لنوعية حياتهم والدخل المتاح لهم عن طريق خفض فواتير
الطاقة الخاصة بهم .كذلك يمكن لالستفادة من إدارة البرامج القائمة والعقود
والمبادئ التوجيهية ومقدمي الخدمات  -حيثما أمكن ذلك – أن تتيح إمكانية التوسع
السريع ( .)IEA 2020bويمكننا القول بإيجاز ،أن آليات السياسات ذات األولوية
الرئيسة التي يمكن اتباعها بوصفها جزءا من خطط التحفيز االقتصادي ،تشمل ما
يلي:

إن من شأن توسيع
نطاق المبادرات الحالية
لكفاءة الطاقة وإدخال
مبادرات جديدة أن يدعم
النشاط االقتصادي
ويعطي أصحاب المنازل
دفعة لنوعية حياتهم

•زيادة المنح والخصومات المقدمة ضمن إجراءات كفاءة الطاقة مثل البرنامج
الناجح للمبادرة الوطنية ألجهزة التكييف عالية الكفاءة ( )HEACالذي يوفر
خصما فور ًيا عند شراء أنظمة تكييف األسبلت عالية الكفاءة .ويمكن توسيع
ً
هذا النطاق ليشمل األجهزة األخرى بما فيها أجهزة االستشعار الذكية في
المنازل والشركات ،بل وحتى يمكن لجهود تشجيع استبدال اإلطارات القديمة
في السيارات أن يحسن من كفاءة استهالك الوقود.
•المزادات الحكومية للمشاريع الجديدة في قطاع البناء ،التي توفر البنائين
والمطورين والمرافق وتدفقات إيرادات إضافية لتعزيز إجراءات كفاءة الطاقة
على نطاق واسع ،وتشمل األمثلة على ذلك الشركات المشاركة في خطة
تسليم برنامج اإلسكان الوطني.
•تقديم برامج "النقد مقابل السيارات القديمة" ،مثل المنح المخصصة
للسيارات ذات الكفاءة في استهالك الطاقة ،ويمكن متابعة هذه البرامج بسرعة
وعلى نطاق واسع واإلحاطة بتأثيرها االقتصادي القوي .كذلك يمكن أن يكون
لتوسيع نطاق برنامج المبادرة الوطنية ألجهزة التكييف عالية الكفاءة ()HEAC
بالتزامن مع توفير إيقاف تشغيل وحدات تكييف النوافذ القديمة غير الفعالة،
تأثير كبير وسريع .ويمكن توسيع هذا النطاق ليشمل أجهزة أخرى مثل الثالجات.
إال أن األمر األكثر أهمية هنا يتمثل في ضرورة إخراج التقنيات القديمة من
السوق كجزء من جهود التحديث ،باإلضافة إلى شراء معدات جديدة تكون أكثر
كفاءة في استهالك الطاقة.
•يمكن تعزيز البرامج التي تقدمها مرافق الطاقة من خالل دعم مقدمي
الخدمات مثل الشركة السعودية للكهرباء التي تضطلع فعليا بأدوار مباشرة
في تقديم تحسينات في كفاءة الطاقة ،وتشمل هذه البرامج تنفيذ إستراتيجية
الشبكات الذكية في المملكة والبرنامج الفعال إلنارة الشوارع.
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•يمكن للشراء بالجملة من الحكومة عن طريق شركة خدمات الطاقة الفائقة
العامة ( )ESCOأو نوادي المشترين في األعمال التجارية الخاصة أن يؤدي إلى
زيادة نشاط البيع بالتجزئة وخفض تكلفة المعدات الجديدة.
رفع مستوى الطموح في سياسات كفاءة الطاقة
من المؤكد أن المستقبل سيكون مبشرا فيما يتعلق باستهالك الطاقة ،حيث
سيزيد هذا االستهالك عوضا عن انخفاضه .فعلى سبيل المثال ،تتوقع الوكالة
الدولية للطاقة في ظل السياسات الحالية ،ارتفاع االستهالك النهائي العالمي
للطاقة من  10مليارات طن من المكافئ النفطي في عام  2018إلى 12.7
أي بزيادة سنوية قدرها حوالي  .٪1.1كما تشهد كثافة الطاقة
بحلول عام ّ ،2040
العالمية بموجب هذا السيناريو تحسنا بمعدل سنوي يبلغ  ،٪2.3بينما يزداد عدد
سكان العالم بنحو  ٪20ليصل إلى  9.1مليار نسمة ،وتزداد المساحة األرضية
الكلية للمباني بحوالي  ،٪50وتتضاعف ملكية أجهزة التكييف بثالثة أضعاف،
وتزداد القيمة المضافة الصناعية بمقدار  ،٪70وتزداد عدد الكيلومترات التي
تقطعها سيارات الركاب بحوالي  ،٪66فضال عن زيادة معدالت الشحن بنسبة 80
.٪
غير أن التحدي هنا يتمثل في كيفية تحقيق هذه االستدامة من منظور تغير
المناخ والموارد؟ إذ تعتبر زيادة المعدل السنوي للتحسن في كثافة الطاقة ،أو
نظيرها ،وإنتاجية الطاقة إحدى أهم العوامل في هذا الصدد .ويرجع ذلك إلى
مستوى كفاءة الطاقة في االقتصاد والحجم النسبي للصناعة كثيفة االستهالك
للطاقة مقابل الخدمات ذات القيمة األعلى واألقل كثافة الستهالك للطاقة.
لذا ،يعد تحديد األهداف أداة بالغة األهمية يمكن استخدامها لتعزيز كفاءة
الطاقة .فعلى سبيل المثال ،حدد المركز السعودي لكفاءة الطاقة ( )SEECفي
الفترة ما بين األعوام  2015و 2020هدفا للقطاع الصناعي يتمثل في تحسين
كثافة الطاقة بنسبة حوالي  ٪1في كل عام .وتمتد الدورة الثانية لهذا البرنامج
أهدافا مجدولة لتحسين
في الفترة من عام  2020إلى عام  2025التي حددت
ً
كثافة استهالك الطاقة بنسبة  ٪3.2للحديد الصلب و ٪4.7لألسمنت و٪7
للبتروكيماويات ،مقارنة بخط األساس لعام .2018

ليس لدى المملكة هدف
وطني لكثافة الطاقة
أو اإلنتاجية على الرغم
من وجود عدد كبير من
األهداف العامة األخرى
في مجالي االقتصاد
والطاقة

أما خارج القطاع الصناعي ،فليس لدى المملكة العربية السعودية هدفا
وطنيا لكثافة الطاقة أو اإلنتاجية على الرغم من وجود عدد كبير من
األهداف العامة األخرى في مجالي االقتصاد والطاقة .ولقد استعرض بحث
كابسارك استخدام مثل هذه الكثافة الوطنية للطاقة أو أهداف اإلنتاجية
على الصعيد العالمي .حيث إن من شأن هدف التحسين السنوي القابل
للتحقيق والقوي الذي يتراوح ما بين  ٪2إلى  ٪3بالنسبة للمملكة العربية
السعودية ،أن يرسل إشارة قوية تفيد بالتزام الحكومة بتحقيق هذا الهدف
(راجع الشكل ".)KAPSARC-UNESCWA, 2017( )"2
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الشكل  .2التحسن السنوي في كثافة الطاقة في دول مجموعة العشرين والمملكة
العربية السعودية.
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المصدر :قاعدة بيانات إنيرداتا جلوبال إنيرجي واالنبعاثات الكربونية.
مقسوما على الناتج المحلي
مالحظة :كثافة استهالك الطاقة = إجمالي الطلب على الطاقة األولية
ً
اإلجمالي بالقيمة الثابتة التي تعادل القوة الشرائية لعام  ،2015فيما تشير األرقام السالبة إلى
حدوث تحسن ،تاريخ الحصول على البيانات 11 :يونيو عام .2020

يعمل عاملي األنظمة القوية لكفاءة الطاقة وأسعار الطاقة بمثابة محركين أساسين
إلدخال التحسينات على كفاءة الطاقة ،ولقد دعمت المملكة العربية السعودية هذه
السياسات من خالل قيامها بإدخال تغييرات هامة بنفس القدر في حوكمة السياسات
باتباع نهج أكثر تشاورية وتكامال للحكومة فيما يتعلق بكفاءة استهالك الطاقة.
كذلك شهد تحسين األنظمة في المملكة العربية السعودية رفع مستوي المعايير
الدنيا ألداء الطاقة بالنسبة لمعظم األجهزة ذات الصلة .كما يمكن للحكومة من أجل
قدما في هذا السبيل ،أن تنظر في اتخاذ إجراءات أقوى بما فيها التخلص
المضي ً
التدريجي من أكثر التقنيات غير الفعالة مع التعجيل بتبني أفضل التقنيات المتاحة.
فعلى سبيل المثال ،يعمل البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة ( )SEEPفي الوقت
الراهن على تطوير معيار نسبة كفاءة الطاقة الموسمية ( )SEERلمكيفات الهواء
ذات السعة الصغيرة (مكيفات النوافذ واألسبلت) .وسيتم بعد فترة التنفيذ الكامل
لهذا المعيار ،ورفع معايير الحد األدنى ألداء الطاقة ( )MEPSبنحو تدريجي ،والتخلص
التدريجي الجزئي من التقنيات غير الفعالة .كذلك يمكن لألنظمة المستندة إلى
أفضل التقنيات المتاحة التي يتم تحديثها بانتظام بنا ًء على دورة االبتكار لكل
منتج ،أن تساعد على سد الفجوة الكائنة ما بين الممكن من الناحية التقنية وما يتم
تحقيقه فعل ًيا بشأن كفاءة الطاقة.
إعادة البناء بنحو أفضل باالستعانة بكفاءة الطاقة في المملكة العربية السعودية
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التحول الرقمي في قطاع الطاقة مثل قابلية
كذلك يمكن لألنظمة التي تحكم
ّ
التشغيل البيني لبروتوكوالت االتصاالت واألمن السيبراني وخصوصية البيانات،
أيضا تأثير كبير على تمكين كفاءة الطاقة .فعلى سبيل المثال ،يعد
أن يكون لها ً
استخدام بروتوكوالت التشغيل البيني المفتوح مثل ( )ISO/IEC 21823ضرور ًيا
لضمان إمكانية نشر األجهزة الذكية مثل منظمات الحرارة في أي دولة .كما تعتبر
ضمانات األمن السيبراني عناصر ضرورية ألمن الطاقة في العصر الرقمي.

يتطلب تطوير أسواق
كفاءة الطاقة بذل المزيد
من الجهود لتسهيل
توافر البيانات الدقيقة
والشفافة عن الطلب
والعرض على الطاقة

كما أن تطوير أسواق كفاءة الطاقة يتطلب بذل المزيد من الجهود من أجل تيسير
توافر بيانات دقيقة وشفافة عن الطلب والعرض على الطاقة ،ويتضمن هذا
الشرط توفير بيانات عن توليد الطاقة بالساعة ومقاييس لكفاءة الطاقة مثل
استهالك الوقود المحدد في العمليات الصناعية الرئيسة .كذلك ستتيح هذه
البيانات لشركات خدمات الطاقة ( )ESCOsإجراء تقييمات أكثر دقة لفرص السوق
فيما يتعلق بكفاءة الطاقة واالستجابة للطلب وإدارة جانب الطلب .باإلضافة إلى
والمدارة رأسي ًا يمكنه تمكين الشركات
ذلك ،فإن فتح سوق الكهرباء المتكاملة ُ
الصغيرة والمتوسطة من التقدم بحلول مبتكرة.
أثبت نموذج شركات خدمات الطاقة من خالل الشركة العامة لخدمات الطاقة
الفائقة ( – )ESCOالذي تعمل الحكومة وفقه بوصفها مشتر ًيا بالجملة للحلول
الموفرة للطاقة مثل اإلضاءة وتكييف الهواء  -أنه يؤدي إلى خفض تكاليف كفاءة
الطاقة .فعلى سبيل المثال ،تم بنجاح تام نشر إستراتيجيات المشتريات العامة
في الهند عبر الوكالة الحكومية لخدمات كفاءة الطاقة المحدودة .وبدأ هذا النهج
بالترويج لمصابيح الصمام الثنائي الباعث للضوء ( )LEDالتي ساعدت على
خفض أسعار هذا النوع من المصابيح من  5دوالرات أمريكية إلى  60سن ًتا في
غضون عامين فقط ،األمر الذي جعل هذا النوع من المصابيح الخيار المفضل
لإلضاءة في الهند (.)Kamat et al. 2020

يعد التعاون الدولي
في مجال كفاءة الطاقة
أمرا شائكا بسبب
ً
طابعه المجزأ الذي
يشمل كل قطاع من
قطاعات اقتصاد الطاقة
والتقنيات المتنوعة
وطائفة واسعة من
المواضيع الشاملة لعدة
قطاعات

كما أصدرت الهند في عام  ،2017أول مشترياتها العامة لمكيفات الهواء فائقة
الكفاءة مقابل شراء بالجملة بقيمة  68مليون دوالر أمريكي ،بالتزامن مع تخفيض
بنسبة  ٪30في أسعار أجهزة تكييف الهواء المتاحة األكثر كفاءة في استخدام
الطاقة .أما في عام  ،2019فقد أدى الشراء بالجملة لمكيفات الغرف إلى شراء
معدات أكثر كفاءة بنسبة  ٪40وأرخص سعرا بنسبة Howarth, Al Saud( ٪30
 .)et al. 2020bويجري في الوقت الراهن وبدعم من البنك الدولي ،تنفيذ مثل
هذه النهج في المملكة العربية السعودية ،ويمكن توسيع نطاقها باعتبارها جزءا
من حزمة التعافي من جائحة كوفيد.19-
ضرورة تعزيز التعاون الدولي
أمرا شائكا بسبب طابعه المجزأ الذي
يعد التعاون الدولي في مجال كفاءة الطاقة ً
يشمل كل قطاع من قطاعات اقتصاد الطاقة والتقنيات المتنوعة وطائفة واسعة
من المواضيع الشاملة لعدة قطاعات ،وغال ًبا ما يتم تيسير مبادرات كفاءة
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الطاقة في المناطق الجغرافية المختلفة عن طريق منظمة دولية أو بنك تنمية
أيضا من نقص
متعدد األطراف أو منظمة غير حكومية ،إال أن كفاءة الطاقة تعاني ً
البيانات األساسية الكافية التي تكون تكاليف جمعها باهظة للغاية لضرورة أن تكون
مفصلة ومحددة لسهولة االسترشاد بها في وضع السياسات ذات الصلة.
نجد على النقيض من ذلك الوكالة الدولية للطاقة المتجددة ( )IRENAالتي يقع
مقرها في مدينة أبو ظبي باألمارات العربية المتحدة ،تتمتع بنطاق واختصاص
واضحين .إال أنه ال توجد وكالة دولية مكافئة لكفاءة الطاقة على الرغم من الحقيقة
الماثلة التي مفادها أن بإمكان كفاءة الطاقة توفير فوائد قصيرة األجل للتخفيف من
انبعاثات ثاني أكسيد الكربون والتنمية االقتصادية التي تتجاوز تلك الفوائد الناجمة
عن الطاقة المتجددة .لذلك البد من معالجة هذا الوضع.
الجدير بالذكر هنا ،أنه تم في نهاية عام  2019حل الهيئة الرئيسة لكفاءة
الطاقة في القطاع الصناعي ،التي تعد الشراكة الدولية للتعاون في مجال
كفاءة الطاقة ( ،)IPEECولكنها ولدت من جديد باسم المركز العالمي لكفاءة
الطاقة الذي تستضيفه الوكالة الدولية للطاقة .يضم هذا المركز ستة عشر
مؤسسا ،هم :األرجنتين وأستراليا والبرازيل وكندا والصين والدنمارك
عضوا
ً
ً
والمفوضية األوروبية وفرنسا وألمانيا واليابان وكوريا ولوكسمبورغ وروسيا
والمملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة والواليات المتحدة األمريكية.
كذلك يحظى المركز بدعم من اللجنة العالمية للعمل العاجل بشأن كفاءة الطاقة
التي تم تشكيلها في شهر يونيو من عام  2019واستضافتها الوكالة الدولية
عضوا وتتألف من قادة وطنيين ووزراء
أيضا .تضم هذه اللجنة حال ًيا 23
للطاقة ً
ً
حاليين وسابقين وكبار رجال األعمال التنفيذيين وقادة الفكر العالمي .وتعتبر مثل
هذه المبادرات ذات أهمية بالغة إذا أريد لكفاءة الطاقة أن تحقق إمكاناتها وتنتهي
إلى غاياتها.
يستحق تبريد الحيز المكاني إيالء اهتمام خاص ألنه يمثل االستخدام النهائي
نموا على الصعيد العالمي ،ويمثل  ٪12من إمكانات االقتصاد في
للطاقة األسرع ً
توفير الطاقة في العالم من خالل كفاءة الطاقة ( .)IEA 2020aتم تسليط الضوء
على هذه المسألة وضرورة تعزيز التعاون الدولي في مجال التبريد باعتبارها جزءا
من توصيات مجموعة الفكر السعودية التابعة لقمة مجموعة العشرين التي عقدت
بالمملكة ( )Howarth, Al Saud et al. 2020bوالتي تم دمجها في توصيات
مجموعة العشرين للنظر فيها في دليل االقتصاد الدائري للكربون الخاص بمجموعة
العشرين ( .)IEA 2020aهذا ،ورغم أن المملكة العربية السعودية تتبوأ المركز
الثالث بوصفها أكبر دولة مستهلكة للكهرباء ألغراض تكييف الهواء في دول
مجموعة العشرين بعد الواليات المتحدة األمريكية والصين ،رغم أنها تمثل
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 إال أن التبريد يعد مجال، فقط من سكان دول مجموعة العشرين٪1 حوالي
 ويوجد مجال كبير لتعزيز التعاون.اهتمام إستراتيجي واضح بالنسبة للمملكة
 مثل المصادقة العاجلة على تعديل كيغالي لبروتوكول،الدولي بشأن هذه القضية
 كما أن لدى المملكة العربية السعودية فرصة مواتية للقيام بدور رائد.مونتريال
في هذا الموضوع سواء على مستوى مجموعة العشرين أو في اتفاقية األمم
 مثل فعالية مؤتمر األمم المتحدة السادس،المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ
والعشرين المعني بتغير المناخ (المؤتمر السادس والعشرون للدول األطراف في
اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ) الذي سيعقد في نوفمبر من
. بالمملكة المتحدة2021 عام
 تعمل على إعادة تشكيل العالم من خالل زيادة19-المالحظ هنا أن جائحة كوفيد
 مما يبرز،الوعي بالصلة ما بين العالم الطبيعي وتعرضنا للصدمات الخارجية
حاجة العالم الماسة إلى وجود مؤسسة مثل مركز كفاءة الطاقة تكون مدعومة
 وتهدف لرفع طموحها،بمشاركة قوية من دول مثل المملكة العربية السعودية
الفعال والمساعدة في تحقيق
ّ الجماعي بشأن كفاءة الطاقة ودعم التعاون الدولي
.سياسات تدعم النمو المستدام الحقيقي
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حول المشروع
تعد إنتاجية الطاقة إطارا عمليا ونموذجا لتقييم سياسات الطاقة التي تستخدمها
حكومات دول مجموعة العشرين والشركات الرائدة التي تتطلع إلى تعظيم
 ويتضمن في أبسط مستوياته استخدام،القيمة الناجمة عن استخدام الطاقة
المقاييس مثل كثافة استهالك الطاقة لقياس وإدارة العالقة القائمة ما بين النمو
 فيمكن، أما بالنسبة للمملكة العربية السعودية.االقتصادي واستهالك الطاقة
لزيادة القيمة الناتجة عن كل وحدة من وحدات الطاقة المستهلكة أن تسهم في
 كما يمكنها أن تعين الدولة في جهودها.2030 تحقيق أهداف رؤية المملكة
المبذولة للتصدي آلثار التغير المناخي وإحراز تقدم ملحوظ نحو تحقيق أهداف
.األمم المتحدة للتنمية المستدامة
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غير أننا نجد أن من ضمن المشكالت الشائعة التي تواجهها الحكومات في
هذا الصدد ،أنه يتم في معظم األحيان السعي لتحقيق العناصر المختلفة
لسياسة الطاقة مثل الطاقة التقليدية والطاقة المتجددة وكفاءة استخدام
الطاقة واإلستراتيجية الصناعية ،بمعزل عن أو بتنافس مع بعضها البعض
أيضا استخدام إنتاجية الطاقة كإطار
من أجل استقطاب االنتباه .كما يمكن ً
عمل إستراتيجي للسياسات من أجل المساعدة على إدماج هذه المسائل
في اتخاذ قرارات أفضل على مستوى الحكومة بأكملها ،وأن يتم ذلك من
خالل التركيز على تقليل تكاليف توفير خدمات الطاقة إلى أدنى حد لها مع
تعظيم فوائد استهالك الطاقة.
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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  2021محفوظة 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
معدي الدراسة .وال تعكس
دعوة التخاذ أي قرار .اآلراء واألفكار الواردة هنا تخص الباحثين ّ
بالضرورة موقف المركز ووجهة نظره.
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