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يناقش هذا التعليق الدور المحتمل لكفاءة الطاقة في التحول الحالي للطاقة.
تحليال واضح ًا للدور البارز الذي قد تلعبه كفاءة الطاقة في المباني السكنية
ويوفر
ً
في تحول الطاقة والطريق إلى االستدامة .ويركز على مبادرات كفاءة الطاقة
في المملكة العربية السعودية ،كونها دولة تبدي اهتمام ًا كبير ًا في تحول مشهد
أيضا فعالة للغاية في جهودها لتعزيز
الطاقة .كانت المملكة العربية السعودية ً
تحول الطاقة .ومن ناحية السياسات ،يؤكد التعليق أهمية تسريع عملية إزالة
طرقا لخلق نظرة شاملة لسياسات كفاءة
الكربون في قطاع المباني ويقترح ً
الطاقة في قطاع المباني.
المقدمة
يستهلك العالم ما يقارب  100مليون برميل من النفط يوم ًيا .ونما عدد سكانه
أيضا
من  3.8إلى  7.7مليار بين عامي  1972و  .2019وخالل هذه الفترة ،ارتفع ً
طلب الفرد السنوي على الطاقة من  57إلى  75.7جيجا جول (.)GJ) (BP 2020
ويعكس هذا النمط استهالك الطاقة على نطاق واسع ،ومن ثم الطلب على
الطاقة في العديد من االقتصادات النامية .غذى نظام الطاقة العالمي المعاصر
هذا المسار واستخدمه على نطاق واسع .ومع ذلك ،ال يزال نظام الكهرباء
ً
متماثل تقري ًبا من حيث مصدر الكربون الخاص به ،على الرغم من
العالمي الحالي
التباين في نوعه.

من المتوقع أن يزيد
توليد الكهرباء بنسبة
 ٪50بحلول عام ،2040
نظرا ألنه من المتوقع أن
ً
يزيد عدد سكان العالم
بحوالي ملياري شخص
خالل العقدين المقبلين،
باإلضافة إلى تحسن
مستويات المعيشة

يرتفع الطلب على الطاقة بغض النظر عن مصدرها .ومن المتوقع أن يزيد توليد
نظرا ألنه من المتوقع أن يزيد عدد
الكهرباء بنسبة  ٪50بحلول عام ً ،2040
سكان العالم بحوالي ملياري شخص خالل العقدين المقبلين ،باإلضافة إلى
تحسن مستويات المعيشة .تتوقع الحالة المرجعية لتوقعات الطاقة الدولية 2019
مؤخرا
( )EIA 2019التي أصدرتها إدارة معلومات الطاقة األمريكية ()EIA's
ً
زيادة االستهالك العالمي للطاقة بنسبة تقارب  ٪50من عام  2018إلى عام
 .2050وتتوقع أن ينشأ الحجم األكبر من هذه الزيادة من الدول غير األعضاء في
منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ،وتكون الزيادة مدفوعة بالمناطق التي
نموها االقتصادي متسارع ،وخاصة آسيا .وتتوقع خالل هذه الفترة زيادة استهالك
الطاقة في قطاع المباني  -المباني السكنية والتجارية  -بنسبة  ،٪65من 91
كوادريليون إلى حوالي  139كوادريليون وحدة حرارية بريطانية ( .)Btuوتتوقع أن
مدفوعا بزيادة الدخل والتوسع العمراني وزيادة إمكانية الحصول
يكون هذا النمو
ً
على الكهرباء .ونالحظ أن الوقود األحفوري ال يزال يهيمن إلى حد كبير على مزيج
الطاقة العالمي الحالي بنسبة  .٪80ومن المرجح أن تكون النسبة المئوية للطاقة
البديلة في توليد الطاقة األولية أقل من  ٪20-15في العقدين المقبلين ،حتى مع
استمرار ارتفاع معدل استخدام التقنيات الجديدة.
خططا لكفاءة الطاقة لتكون إستراتيجية فعالة لتقليل
اعتمدت العديد من الدول
ً
الطلب على الطاقة في مختلف القطاعات (مثل المباني والنقل والصناعة،
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إدراكا منها لدور كفاءة الطاقة في تسريع تحول الطاقة وتحقيق أهداف المناخ
إلخ).
ً
واالستدامة العالمية .وال تزال إمكانية تحقيق المزيد من التوفير في الطاقة هائلة
ووفقا لتقرير السوق الدولية
على الرغم من الجهود الكبيرة التي تبذلها مختلف الدول.
ً
لكفاءة الطاقة لعام  ،2014ما يقارب  ٪70من استهالك الطاقة العالمي ال يخضع
ألهداف معايير الكفاءة اإللزامية (.)IEA 2014
الشكل  .1كثافة الطاقة والنمو السكاني العالمي.
النمو السكاني العالمي والوضع االقتصادي (مليار)
ال يعيشون في فقر مدقع
يعيشون في فقر مدقع

8كثافة الطاقة (طن من المكافئ النفطي لكل  1000دوالر من
الناتج المحلي اإلجمالي)
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المصادر :المؤلفون باستخدام بيانات الوكالة الدولية للطاقة و .Our World in Data

يبدو أن استثمارات كفاءة الطاقة متخلفة عن مواكبة أهداف السياسة العامة التي
حددتها العديد من الدول في الوقت الحاضر .ويشار إلى هذه الظاهرة عادة باسم
"فجوة كفاءة الطاقة" أو "مفارقات كفاءة الطاقة" في الدراسات االقتصادية السابقة.
ومهما بين المستويات المثالية اجتماع ًيا
مستمرا
اختالفا
تصف هذه المصطلحات
ً
ً
ً
لالستثمار في كفاءة الطاقة ،التي تعرف على نطاق واسع بأنها فجوة كبيرة بين
مستويات االستثمار في كفاءة الطاقة واالستثمارات الفعلية التي يقوم بها األفراد
(Jaffe and Stavins 1994; Gerarden et al. 2015; Bakaloglou and Belaïd
 .)2022االفتراض األساسي لهذا اإلطار التحليلي هو أن استثمارات كفاءة الطاقة
ليست جذابة كما هو متوقع نظر ًيا بسبب وجود عوائق تمنع توسعها على نطاق
واسع .وتشمل هذه العوائق إخفاقات السوق والسلوك (Gillingham and Palmer
.)2014

يبدو أن استثمارات
كفاءة الطاقة متخلفة
عن أهداف السياسة
العامة التي حددتها
العديد من الدول في
الوقت الحاضر
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يقدم هذا التعليق نظرة عامة وشاملة التجاهات كفاءة الطاقة ،بتركيز أكثر على
المملكة العربية السعودية .وبالتحديد دور كفاءة الطاقة السكنية في تشكيل
واستنادا إلى التحليل ،يوفر
تحول الطاقة وأهداف االستدامة .باإلضافة إلى ذلك،
ً
إطارا متكامال لسياسات تسريع ومراقبة عملية إزالة الكربون عن الطاقة
التعليق ً
في قطاع المباني .وبالقيام بذلك ،سيساعد هذا التعليق على فهم أفضل لدور
كفاءة الطاقة في معالجة قضايا الطاقة والبيئة الحرجة التي تواجه الدول النامية،
وخاصة المملكة العربية السعودية.
سيكون ما تبقى من هذا التعليق على النحو التالي :يقدم القسم التالي بإيجاز
كفاءة الطاقة ويناقش اإلمكانات غير المستوفاة لتوفير الطاقة في المباني.
يعرض القسم الذي يليه مبادرات كفاءة الطاقة في المملكة العربية السعودية.
والقسم األخير هو الخاتمة ،حيث تقدم فيها بعض التوصيات حول سياسات كفاءة
الطاقة.
كفاءة الطاقة في المباني :إمكانات هائلة غير مستغلة
يبلغ إجمالي استهالك قطاعي المباني والبناء أكثر من ثلث االستهالك
النهائي للطاقة في العالم وما يقارب  ٪40من إجمالي انبعاثات ثاني
أكسيد الكربون المباشرة وغير المباشرة ( .)IEA 2021باإلضافة إلى
ذلك ،تستخدم المباني  ٪25من المياه في العالم و  ٪40من موارد العالم.
أساسا إلى تحسين الوصول إلى
يستمر هذا الطلب في النمو ،ويرجع ذلك
ً
الطاقة في الدول النامية ،وزيادة ملكية واستخدام األجهزة التي تستخدم
الطاقة ،والنمو السريع في أحجام المباني حول العالم (Belaïd and Rault
.)2021
بلغت االنبعاثات المباشرة وغير المباشرة المصاحبة لتوليد الكهرباء
والحرارة التجارية المستخدمة في المباني  10جيجا طن من ثاني أكسيد
وفقا لدراسة حديثة أجرتها الوكالة الدولية
الكربون ( )GtCO2في عام ً 2019
للطاقة ( ،)IEAوهو أعلى مستوى مسجل على اإلطالق (.)IEA 2020
ويمثل هذا حوالي  ٪28من إجمالي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المرتبطة
بالطاقة العالمية .وإذا أضيفت إليها االنبعاثات من قطاعي المباني والبناء،
فستبلغ هذه النسبة  ٪38من االنبعاثات العالمية للغازات الدفيئة المرتبطة
بالطاقة.
كانت هذه الزيادة مدفوعة بعوامل متعددة ،منها نمو الطلب على الطاقة ألغراض
التدفئة والتبريد ،وزيادة امتالك مكيفات الهواء ( ،)ACواألحداث المناخية الشديدة
األخيرة ( .)IEA 2021aتنص توقعات الطاقة لبريتيش بتروليوم ( )BPاألخيرة (BP
 )2020على أن النمو في استخدام الطاقة في المباني ينبع بالكامل من الدول
النامية ،إذ إن التحسينات في الثروة ومستويات المعيشة تمكن الناس من العيش
والعمل براحة أكبر.
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استهلك القطاع السكني العالمي وحده حوالي  6008تيراواط في الساعة
( )TWhمن الكهرباء في عام  ،2018بنمو ثابت على مدى العقود الثالثة الماضية
( .)IEA 2021bهناك عوامل مختلفة تدفع هذا النمو ،ولكن العامل الرئيسي هو
الزيادة في عدد السكان عالمياً ،ومن ثم الطلب على اإلسكان وارتفاع معايير
المعيشة ،ويمكننا أن نضيف االحتباس الحراري .من عام  2010إلى عام 2019
على سبيل المثال زاد استهالك الطاقة في اإلسكان بأكثر من  ،٪5مما أدى
إلى المزيد من االنبعاثات الكربونية ،التي نمت بنحو  ٪4خالل هذه الفترة .وهذا
النمو في استهالك الطاقة السكنية ال يأخذ في االعتبار قطاعي المباني والبناء
مدفوعا بشكل
( .)UNEP 2020كان هذا النمو الملحوظ في استهالك الطاقة
ً
أساسي باألجهزة التي تؤثر كفاءة الطاقة فيها على تحديد استهالكها للكهرباء،
ويشمل ذلك أنظمة تكييف الهواء ،واألجهزة السكنية ،واإلضاءة .وتقدر الوكالة
الدولية للطاقة أن عدد وحدات تكييف الهواء سيرتفع من  1.93إلى  5.58مليار
وحدة بين عامي  2020و .)Statista 2020( 2050
أيضا إمكانات هائلة لتقديم تخفيضات فعالة من
ومع ذلك ،تمتلك المباني ً
حيث التكلفة النبعاثات الغازات الدفيئة في الدول المتقدمة والنامية .فيمكن
خفض استهالك الطاقة في المباني بنسبة  ٪80 - ٪30باستخدام التقنيات
المتاحة تجار ًيا .ومن المتفق عليه بشكل عام أن تعزيز كفاءة الطاقة في المباني
سيساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لألمم المتحدة (الشكل )2
وتحقيق فوائد اقتصادية وبيئية واجتماعية ،وغيرها من المزايا.

يمكن خفض استهالك
الطاقة في المباني
بنسبة ٪80 - ٪30
باستخدام التقنيات
المتاحة تجار ًيا والناضجة

يمكن القول أن أكثر الفوائد الواضحة المحتملة لالستثمار في كفاءة الطاقة هي
الفوائد البيئية ،ويعني ذلك تقليل انبعاثات الكربون ،وتحسين الجودة البيئية،
أيضا تحسين الرفاهية
وتخفيف آثار تغير المناخ .ولكن بإمكان كفاءة الطاقة ً
وخفض عدم المساواة وتحفيز التنوع االقتصادي.
وضوحا ،ولكنها
وتعد الفوائد االقتصادية لالستثمار في كفاءة الطاقة أقل
ً
كثيرة .تشمل هذه الفوائد توفير تكاليف الطاقة ،وتوفير فرص العمل،
وزيادة قيم الممتلكات .ومع زيادة التركيز على مقاييس كفاءة الطاقة،
يمكن توفير ما بين  280مليار يورو و  410مليار يورو من تكاليف الطاقة
في االتحاد األوروبي ،وهو ما يعادل تقريب ًا ضعف االستهالك السنوي
للكهرباء في الواليات المتحدة ( .)European Commission 2015كما
يمكن أن يوفر االستثمار في كفاءة الطاقة فرص عمل بمتوسط يبلغ 1.1
مليون وظيفة إضافية جديدة بحلول عام .2050
بإمكان االستثمار في كفاءة الطاقة "ضرب عصفورين بحجر واحد" من خالل تعزيز
البيئة الصحية وتحسين الرفاهية .تميل المنازل الفعالة من حيث كفاءة الطاقة إلى
أن تكون أكثر دف ًئا وأقل تلوث ًا مقارنة بالمنازل غير الفعالة من حيث كفاءة الطاقة.
كما ان لديها جودة هواء أفضل .وفي البيئات المنزلية الصحية ،سيدفع الناس أقل
في المصاريف الطبية ،وسيتغيبون عن أيام عمل أقل من غيرهم،

بإمكان االستثمار في
كفاءة الطاقة "ضرب
عصفورين بحجر واحد" من
خالل تعزيز البيئة الصحية
وتحسين الرفاهية
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وسيكونون أكثر إنتاجية عندما يكونون على رأس العمل .إذ إن ذلك سيزيد
الرفاهية ويشجع النمو االقتصادي.
الشكل  .2مساهمة إزالة الكربون من المباني في أهداف التنمية المستدامة
لألمم المتحدة.

المصدر :المؤلفون ،مقتبس من المجلس العالمي لألبنية الخضراء (.)2021

أدت األجندات الملحة ،بما في ذلك التخفيف من آثار تغير المناخ ،وتعزيز تحول
الطاقة ،وتعزيز أمن الطاقة ،إلى تسليط الضوء على القطاعات السكنية في
العديد من الدول بسبب إمكانياتها الكبيرة لتوفير الطاقة (Lévy and Belaïd
 .)2019ويمكن تحقيق هذه اإلمكانيات من خالل االستثمار في كفاءة الطاقة
( .)Masson et al. 2015; Belaïd et al. 2019; Belaïd et al. 2020ومع ذلك،
يبدو أن االستثمارات في كفاءة الطاقة في قطاع المباني متخلفة عن مواكبة
أهداف السياسة العامة التي حددتها العديد من الدول (Bakaloglou and Belaïd
.)2022
تمضي مبادرات إزالة الكربون من المباني عالمي ًا في مسار تصاعدي واضح .ومع
ذلك ،يجب أن تتسارع من حيث الحجم والوتيرة لتحقيق أهداف المناخ واالستدامة
في اتفاقية باريس .وتنعكس هذه الجهود ،على سبيل المثال ،في التزام المباني
الخالية من الكربون التابع للمجلس العالمي لألبنية الخضراء .وهي تمثل شبكة
مجلسا لألبنية الخضراء الملتزمة بتحويل
عمل عالمية تتكون من حوالي 70
ً
قطاعي المباني والبناء لتحقيق هدف الحياد الصفري في عمليات المباني
بحلول عام  .2050والمثال الثاني على مبادرة إزالة الكربون العالمية هو المبادرة
المستهدفة لألعمال التجارية المبنية على العلوم ،وهي شراكة بين مشروع
الكشف عن الكربون والميثاق العالمي لألمم المتحدة ومعهد الموارد العالمية
والصندوق العالمي للطبيعة .وهي تضم ما يقارب  1000شركة ملتزمة بخفض
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انبعاثات الكربون بما يتجاوز أنشطتها من خالل تضمين المزيد من انبعاثات الكربون
غير المباشرة في خططهم للتخفيف من انبعاثات الكربون.
رائدا عالم ًيا في مجال
باإلضافة الى ذلكّ ،
أكد االتحاد األوروبي هدفه في أن يصبح ً
كفاءة الطاقة ودعم األجندات الصديقة للبيئة .وتشمل بالتحديد المبادرات المؤثرة
توجيه أداء الطاقة في المباني( ) )EPBDوتوجيه كفاءة الطاقة (�EED) (Europe
 .)an Commission 2021aتؤكد المبادرتين على دور قطاع المباني المهم في
تحقيق هدف كفاءة الطاقة لالتحاد األوروبي ،حيث يمثل حوالي  ٪40من االستهالك
النهائي للطاقة في االتحاد األوروبي .تم تصميم إستراتيجية اتحاد الطاقة لالتحاد
االوروبي ( ،)COM/2015/080التي تم نشرها في  25فبراير من عام ،2015
لبناء نظام طاقة موحد يوفر للمستهلكين في االتحاد األوروبي  -الشركات
واألسر  -طاقة موثوقة ومستدامة وتنافسية وبأسعار معقولة (EU Commission
ووفقا للمفوضية األوروبية ،األولوية األولى في إنشاء اتحاد الطاقة تكون
.)2021
ً
في التعزيز والتنفيذ الكامل لتشريعات الطاقة الحالية .وتتمثل األهداف التكميلية
الرئيسية لتوجيه أداء الطاقة في المباني في )1( :تحفيز تجديد المبنى الحالي بحلول
عام  ،2050و ( )2تعزيز تحديث المخزون السكني الحالي بأكمله من خالل تطبيق
التقنيات الذكية ذات الصلة الوثيقة بالتنقل النظيف.
أطلقت المملكة العربية السعودية البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة ( )SEEPفي
عام  ،2012وهي حملة توعية وطنية لزيادة وعي المجتمع بأهمية ترشيد وكفاءة
الطاقة .اعتمد تصميم هذه الحملة على دراسات علمية أجريت بالشراكة مع تجارب
زيادة الوعي المحلية والدولية ،ودراسات لحمالت توعية سابقة أجريت حول العالم.
تم التقدير بأن تنفيذ برامج كفاءة الطاقة واسعة النطاق على المباني السعودية قد
يخفض استهالك الطاقة بمقدار  100تيراواط في الساعة سنوي ًا وخفض ذروة الطلب
بمقدار  25جيجاواط ( .)GWباإلضافة إلى ذلك ،يمكن أن يوفر فرض القوانين األكثر
صرامة لكفاءة الطاقة في المباني السكنية السعودية ما يصل إلى  1.7تيراواط في
الساعة سنوي ًا ويقلل من ذروة الطلب بمقدار  468ميجاواط ( )MWسنو ًيا (Krarti
 .)et al. 2017كما انه من الممكن أن يوفر عزل جميع الوحدات السكنية غير المعزولة
في المملكة العربية السعودية ما يصل إلى  22تيراواط في الساعة في عام ،2019
وأن تؤدي ترقية جميع وحدات التكييف إلى معدل كفاءة الطاقة ( )EERالبالغ  12إلى
توفير ما يصل إلى  30تيراواط في الساعة في العام ذاته (.)Krarti et al. 2021
مبادرات كفاءة الطاقة في المملكة العربية السعودية
تحظى كفاءة الطاقة باهتمام صناع السياسات السعوديين في مختلف القطاعات،
بما في ذلك المباني والنقل والصناعة .وتمثل هذه القطاعات  ٪90من استهالك
الطاقة المحلي .أنشأت المملكة العربية السعودية المركز السعودي لكفاءة الطاقة
( )SEECفي عام  .2010ولديه مهمة كبيرة لتعزيز كفاءة الطاقة في اإلنتاج

تحظى كفاءة الطاقة
باهتمام صناع
السياسات السعوديين
في مختلف القطاعات،
بما في ذلك المباني
والنقل والصناعة
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واالستهالك السعودي لمنع استنزاف الموارد الوطنية وتعزيز الرفاهية
االقتصادية واالجتماعية .بدأ المركز السعودي لكفاءة الطاقة منذ تأسيسه
بالبرنامج السعودي لكفاءة الطاقة ،الموصوف أعاله .تمكن المركز السعودي
لكفاءة الطاقة من تحقيق قفزة كبيرة في كفاءة الطاقة في المباني السكنية
خالل العقد الماضي من خالل ثالث مبادرات رئيسة :تصنيف ومعدالت الطاقة،
حمالت التوعية العامة ،وتحديث معايير الحد األدنى ألداء الطاقة (.)MEPS
بالتزامن مع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة ( ،)SASOيعمل
المركز السعودي لكفاءة الطاقة بانتظام على تطوير وتحديث نظام معدالت
الطاقة لألجهزة السكنية المختلفة .يقوم نظام معدالت الطاقة هذا بتقييم
وتصنيف كفاءة الطاقة لألجهزة الكهربائية السكنية كما تفعل بعض الدول
األخرى ،ويقدر استهالكها السنوي من الكهرباء في االستخدام العادي .تم
تحديث نظام المعدالت هذا بشكل متكرر مع تحسن التقنية ،وبالتالي تحسن
الكفاءة .قامت الحكومة السعودية في عام  2010بجعل نظام التصنيف هذا
إلزام ًيا لجميع األجهزة الكهربائية .ونتيجة لذلك ،يجب تصنيف جميع األجهزة
الكهربائية المستوردة والمصنعة محل ًيا قبل السماح لها بدخول السوق السعودية.
باإلضافة إلى ذلك ،يراقب فريق الفحص والمراقبة والشهادات ( )TICفي المركز
السعودي لكفاءة الطاقة مختلف المنتجات في السوق ،بالتعاون مع أصحاب
المصلحة المعنيين (وزارة التجارة ،ووزارة الصناعة والثروة المعدنية ،والجمارك
السعودية ،والهيئة السعودية للمواصفات) .وذلك لضمان امتثال جميع المنتجات
الكهربائية للمعايير واللوائح اإللزامية التي تشمل الثالجات وأجهزة التكييف
وسخانات المياه والغساالت ومنتجات اإلضاءة ومواد العزل الحراري والمحركات
الكهربائية والسيارات واإلطارات.

يعتقد المركز السعودي
لكفاءة الطاقة منذ
إنشائه أن أحد العوامل
الرئيسة في تقليل
استهالك الطاقة هو
تغيير سلوك المستهلك

يعتقد المركز السعودي لكفاءة الطاقة منذ إنشائه أن أحد العوامل الرئيسة
في تقليل استهالك الطاقة هو تغيير سلوك المستهلك .في السنوات القليلة
الماضية ،استثمر المركز بكثافة في حمالت التوعية العامة عبر وسائل مختلفة،
بما في ذلك التلفزيون المحلي ووسائل التواصل االجتماعي واللوحات اإلعالنية
وغيرها .تستهدف هذه الحمالت العامة بشكل أساسي الجوانب السلوكية للطلب
وتفسر كيف خفض المستهلكون استهالكهم للكهرباء من خالل تغيير عاداتهم
وخياراتهم عند االستثمار في معدات كهربائية جديدة .على سبيل المثال ،عندما
يبدأ الطلب على التبريد في االرتفاع قبل أشهر الصيف ،يشجع المركز السعودي
لكفاءة الطاقة على ضبط درجة الحرارة للتبريد عند  24درجة مئوية ،مما يقلل
بشكل كبير من فواتير الكهرباء .كما أن تشجيع المستهلكين على شراء معدات
سكنية فعالة يعد من حمالت التوعية عامة على مدار السنة.
تعد المراجعة المنتظمة لمعايير الحد األدنى ألداء الطاقة أحد العناصر األكثر
خاصة مع التطور السريع في التقنية .وذلك
أهمية في تعزيز كفاءة الطاقة،
ً
يعني انه يجب أن تتوافق المعدات الكهربائية الموجودة في السوق مع معايير
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الحد األدنى ألداء الطاقة باستمرار ،بما في ذلك الثالجات والمجمدات والغساالت
والمجففات وسخانات المياه ومكيفات الهواء ومنتجات اإلضاءة سواء كانت
مستوردة أو مصنعة محل ًيا .تضمن هذه الممارسة تحسين كفاءة الطاقة في القطاع
السكني وإزالة المنتجات الرخيصة التي تحفز هدر الموارد .وبالتالي فإن تطور معايير
الحد األدنى ألداء الطاقة يعكس تطور التقنية ،وبالتالي كفاءة الطاقة في األجهزة
الكهربائية .وتعد وحدة تكييف الهواء من األجهزة التي شهدت تحديثات متكررة
لمعايير الحد األدنى ألداء الطاقة .كان الحد األدنى لمعدل كفاءة الطاقة لوحدات
التكييف الصغيرة في المملكة العربية السعودية يبلغ  7.5في بداية عام .2012
وشمل ذلك وحدات سبليت والنافذة ،وهي وحدات التكييف األكثر استخدام ًا في
المملكة .وفي عام ُ ،2013رفع الحد األدنى من معدالت كفاءة الطاقة لوحدات
مكيفات الهواء من نوع النافذة وسبليت من  7.5إلى  8.5و  9.5على التوالي .بعد
ثالث سنوات ،تمت زيادة الحد األدنى من معدل كفاءة الطاقة ألجهزة مكيفات الهواء
من نوع سبليت إلى  11.5وما بين  9.8-8.5لوحدات مكيفات الهواء من نوع النافذة
في عام  .2015كانت آخر مراجعة لمعايير الحد األدنى ألداء الطاقة في عام ،2018
بحد أدنى لمعدل كفاءة الطاقة يبلغ  11.8لمكيفات الهواء من نوع سبليت و9.8-9
لمكيفات الهواء من نوع النافذة .في اآلونة األخيرة ،طور المركز السعودي لكفاءة
الطاقة معيار نسبة كفاءة الطاقة الموسمية ( ،)SEERالذي سيتم فرضه في عام
 .2022ولضمان عملية تبريد أكثر كفاءة في المباني ،أنشأت المملكة العربية
السعودية في عام  2019متطل ًبا لعزل قوي في الغالف الحراري للمباني الجديدة،
بما في ذلك السكنية والتجارية والحكومية ليكون شرط ًا لتوصيلها بشبكة الكهرباء.
وعلى الرغم من أن األجهزة السكنية األخرى ال تستهلك الكثير من الكهرباء مثل
أجهزة التكييف ،إال أن معايير الحد األدنى ألداء الطاقة لها تحدث بانتظام .على
سبيل المثال ،تمت مراجعة وفرض معايير الحد األدنى ألداء الطاقة للثالجات
والمجمدات والغساالت والمجففات واإلضاءة في عامي  2015و  2016لضمان
كفاءتها .ويعد برنامج التكييف الهوائي عالي الكفاءة ( )HEACاحد أهم المبادرات
التي قدمها المركز السعودي لكفاءة الطاقة .ويهدف إلى تحفيز المستخدمين
النهائيين على شراء مكيفات من نوع سبليت عالية الكفاءة (>  13.0معدل كفاءة
الطاقة) بدعم يبلغ  900ريال سعودي ( 240دوالر أمريكي) يتم تطبيقه كخصم
فوري عند الشراء.
ومن المتوقع أن تؤدي هذه االلتزامات إلى خفض نمو الطلب على الطاقة الذي
شهدته سوق الكهرباء في العقود القليلة الماضية .قامت دراسة حديثة تستخدم
اسلوب االقتصاد القياسي لتقدير تأثير العوامل المختلفة ،مثل إصالحات األسعار
وكفاءة الطاقة على الطلب على الكهرباء ،بتوضيح أدلة قوية لتأثير كفاءة الطاقة
على خفض الطلب في االعوام القليلة الماضية ،خاصة بعد عام  ،2014عندما
انعكس االتجاه التصاعدي إلجمالي الطلب على الكهرباء (Aldubyan and Gasim
.)2021
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المناقشة وتوصيات السياسة
يؤكد هذا التعليق الدور المهم الذي يمكن أن تلعبه كفاءة الطاقة في
المباني في تأطير أهداف االستدامة وما يسمى بـ "نموذج الرفاهية
االقتصادية" .كما يناقش إمكانيات توفير الطاقة الضخمة غير المستغلة
لقطاع المباني في سياق مفارقة كفاءة الطاقة .يدعم التحليل فكرة أن
قطاع المباني لديه إمكانيات كبيرة غير مستغلة لتوفير الطاقة .باإلضافة
الى ذلك ،سيؤدي رفع مستوى كفاءة الطاقة في قطاع المباني (للمباني
الجديدة والحالية) إلى تحقيق فوائد متعددة للبيئة واالقتصاد والمجتمع.
وتوفر المباني إمكانية كبيرة لخفض انبعاثات الغازات الدفيئة مقارنة
بالقطاعات الرئيسية األخرى المنتجة لالنبعاثات .وفي الوقت ذاته ،تؤدي
إزالة الكربون من القطاع الى تحقيق العديد من الفوائد االقتصادية،
بما في ذلك خفض فواتير الطاقة ،وزيادة القدرة التنافسية للصناعات
وأخيرا ،باإلضافة
والخدمات ،وتخفيف الضغوط على الميزانيات الوطنية.
ً
للفوائد البيئية واالقتصادية ،فقد ثبت أن قطاع المباني الفعال له اثار
اجتماعية كبيرة ،بما في ذلك تحسين الرفاهية والصحة .كما يوثق التحليل
رحلة المملكة العربية السعودية في مجال كفاءة الطاقة وجهودها الكبيرة
لتحسين كفاءة الطاقة ،وبشكل أكبر في قطاع المباني.

يجب أال يتضمن البرنامج
واحدا
مقياسا
الناجح
ً
ً
فقط ،بل مجموعة من
األدوات المتكاملة
لضمان تحول اساسي
في كفاءة الطاقة

في هذا التعليق ال نق ّيم سياسة معينة لكفاءة الطاقة .ومع ذلك ،فإنه
يثير أسئلة حول أهمية تسريع عملية إزالة الكربون في قطاع المباني
طرقا لألخذ في االعتبار نظرة شاملة لسياسات كفاءة الطاقة
ويقترح ً
في القطاع .يجب أن يكون برنامج كفاءة الطاقة الفعال في قطاع المباني
وشامال ليأخذ في االعتبار تعقيد العملية والعوائق المختلفة التي
متكامال
ً
ً
وفقا لذلك ،كما هو موضح في الشكل  ،3يجب
السياسة.
تنفيذ
تواجه
ً
واحدا فقط ،بل مجموعة من األدوات
أال يتضمن البرنامج الناجح
مقياسا ً
ً
المتكاملة لضمان تحول اساسي في كفاءة الطاقة .وتشمل هذه األدوات
( )1األطر التنظيمية؛ ( )2الخطط النسبية والمالية؛ ( )3حمالت اعالمية
وتوعوية )4( .إصالحات مؤسسية.
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.وفعال لكفاءة الطاقة في قطاع المباني
ّ  إطار لبرنامج شامل.3 الشكل
اﻹﻃﺎر اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ اﻟﺸﺎﻣﻞ ﻟﻜﻔﺎءة اﻟﻄﺎﻗﺔ
ﺧﻄﻂ ﺣﻮاﻓﺰ ﻛﻔﺎءة اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻣﻊ ﻣﺼﺎدر اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ
أﻫﺪاف ﻛﻔﺎءة اﻟﻄﺎﻗﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﻘﻄﺎع
ﺗﺴﻌﻴﺮ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻌﺎﻛﺲ ﻟﻠﺘﻜﻠﻔﺔ

ﻗﺎﻋﺪة ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻋﻦ اﺳﺘﻬﻼك اﻟﻄﺎﻗﺔ
ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻋﻦ اﻟﻤﺨﺰون اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ واﻟﻤﺒﺎﻧﻲ
ﺗﺼﻨﻴﻔﺎت اﻷﺟﻬﺰة
ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت واﻟﺒﻴﺎﻧﺎت

اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ واﻟﻠﻮاﺋﺢ

اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ واﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻟﻮﻋﻲ

اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت

ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻛﻔﺎءة اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم
ﺗﻮﻗﻊ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ
ﺗﺤﻔﻴﺰ اﻻﺑﺘﻜﺎر
وﺗﻘﻠﻴﻞ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ
 اﻷﺟﻬﺰة اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ/ اﺋﺘﻤﺎن اﻟﻤﻨﺰل

ﻛﻴﺎن ﻣﺨﺼﺺ ﺑﺄﻋﻤﺎل ﻛﻔﺎءة اﻟﻄﺎﻗﺔ
اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻟﺘﺸﻜﻴﻞ اﻟﺒﺮاﻣﺞ وﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ
وﺗﻘﻴﻴﻤﻬﺎ وإﻋﺪاد ﺗﻘﺎرﻳﺮ ﻋﻨﻬﺎ
ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﺘﻘﺪم ﻓﻲ أﻫﺪاف ﻛﻔﺎءة اﻟﻄﺎﻗﺔ

. المؤلفون:المصدر
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نبذة عن المشروع
تعد هذه الدراسة جز ًءا من مشروع نمذجة الطلب السكني على الطاقة وكفاءة
 والذي يهدف إلى وضع نماذج دقيقة للمباني،الطاقة في المملكة العربية السعودية
) فهم1(  تتمثل األهداف الرئيسية للمشروع في.السكنية في المملكة بالكامل
 و،أفضل للوضع الحالي لقطاع اإلسكان في المملكة من حيث استهالكه للطاقة
) تقييم إمكانيات برامج كفاءة الطاقة المختلفة وإدارة االستجابة للطلب لتقليل2(
 يهدف المشروع، وعلى نطاق أوسع.الطلب على الكهرباء من األسر والحكومة
إلى مساعدة كابسارك في إجراء تقييمات تقنية واقتصادية وبيئية لخيارات إدارة
 وبالتالي دعم صناع السياسات الذين يسعون إلى تصميم،جانب الطلب السكني
.استراتيجيات طاقة مؤثرة لقطاع اإلسكان في المملكة العربية السعودية

13

 التحديات والمبادرات الرئيسة:دور كفاءة الطاقة في المباني في تحول الطاقة في المملكة العربية السعودية

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  2022محفوظة 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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