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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
دعوة التخاذ أي قرار .اآلراء واألفكار الواردة هنا تخص الباحثين معدي الدراسة ،وال تعكس
بالضرورة موقف المركز ووجهة نظره.
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النقاط الرئيسة
تركز هذه الدراسة على تأثير تحسين كفاءة الطاقة للوحدات السكنية على تصميم المجتمعات السكنية المتصلة
بشبكة الكهرباء المحايدة للكربون في المملكة العربية السعودية .وتدرس األنظمة الكهروضوئية وتوربينات الرياح
خاصة بصفتها تقنيات طاقة متجددة في الموقع وفعاليتها في تحقيق الحياد الكربوني .تم تصميم المجتمعات
المحايدة للكربون باستخدام نهج تحسين التكلفة لحساب تكلفة توليد الكهرباء في الموقع باإلضافة إلى أسعار
الكهرباء في الشبكة .يشير التحليل إلى أنه في حين يمكن إنشاء مجتمعات سكنية محايدة للكربون في جميع
المناطق السعودية ،فإن فعاليتها من حيث التكلفة تعتمد على موارد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح المتاحة وكذلك
أيضا إلى أنه يمكن
على أسعار الكهرباء في الشبكة وتكاليف تثبيت األلواح الشمسية وتوربينات الرياح .يشير التحليل ً
تحسين فعالية التكلفة للتصاميم المحايدة للكربون بشكل كبير ،بما في ذلك خفض تكلفة رأس المال بنسبة تزيد عن
 ،٪ 50عندما يتم خفض الحمل الكهربائي للمجتمعات من خالل تحسينات فعالة من حيث التكلفة في استخدام الطاقة
بفعالية للوحدات السكنية الفردية.
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الملخص
أصبح مفهوم مجتمع الطاقة يستخدم بكثرة خالل العقد
الماضي في العديد من الدول ،وخاصة في أوروبا وأمريكا
الشمالية (;Dóci, Vasileiadou, and Petersen 2015
Walker et al. 2010; Rogers et al. 2008; Berry
 .)2013; Viardot 2013ويلبي مجتمع الطاقة معظم
احتياجاته من الطاقة ،إن لم يكن كلها ،من خالل توليد
الكهرباء باستخدام تقنيات الطاقة المتجددة (Dóci,
أيضا إلى
ُ .)Vasileiadou, and Petersen 2015يشار ً
مجتمعات الطاقة على أنها مجتمعات الطاقة المستدامة
أو مجتمعات الطاقة المتجددة ( )RECsأو مجتمعات الطاقة
الشمسية أو مجتمعات الطاقة المشتركة ،ألن هدفها
الرئيس هو تعزيز توليد واستخدام الطاقة النظيفة( (�Walk
 .)er et al. 2010وباإلضافة إلى تخطيط وتنفيذ المقاييس
المتعلقة بالطاقة ،تعمل مجتمعات الطاقة غال ًبا على خفض
الموارد وإعادة تدويرها ،بما في ذلك النفايات والمياه
(.)Romero-Rubio and Díaz 2015
تم تقييم العديد من نماذج مجتمعات الطاقة من حيث
ملكية وتخطيط وإدارة أصول إنتاج الطاقة (Walker et al.
 .)2010; Rogers et al. 2008ومن بين هذه التقنيات،
ُتستخدم تقنيات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بشكل
عام لتوليد الكهرباء .ومع ذلك ،تم اقتراح مجموعة واسعة
من نماذج التخطيط واإلدارة ،منها معايير منظمة مختلفة،
ونهج النمذجة وأدوات صنع القرار متعددة المعايير( (�Trut
nevyte, Stauffacher, and Scholz 2011; Hsueh and
 .)Yan 2011; Cai et al. 2009في عام  ،2018وافق
االتحاد األوروبي ( )EUعلى إطار قانوني لتنظيم توليد
الطاقة وتخزينها وبيعها في مجتمعات الطاقة المتجددة،
ليتم تنفيذه بحلول عام  2021في جميع الدول األعضاء في
االتحاد األوروبي (European Parliament 2018, 2019a,
.)2019b; Lowitzsch, Hoick, and van Tuldera 2020
أظهرت مراجعة مشاريع عددها  67لمجتمع الطاقة في
جميع أنحاء العالم أن القليل من المشاريع يفي بالمعايير
التي حددها اإلطار القانوني الجديد لالتحاد األوروبي
( .)Lowitzsch, Hoick, and van Tuldera 2020وتتوزع
المجتمعات التي تمت مراجعتها عبر  18دولة وتتضمن

مجموعة واسعة من تقنيات الطاقة ،منها الطاقة الشمسية
وطاقة الرياح والكتلة الحيوية والطاقة المائية والتخزين
والشبكات الصغيرة وأنظمة الحرارة والطاقة المشتركة.
تمتلك العديد من مجتمعات الطاقة التي تمت مراجعتها
موارد متنوعة للطاقة المتجددة ،ولكن يملكها  /يتحكم
فيها صاحب مصلحة واحد فقط أو أعضاء غير موجودين
في المنطقة .وعلى وجه الخصوص ،وجد أن المشاريع
التي تخدم المراكز الحضرية تواجه صعوبات في تحقيق
جميع المعايير بسبب ارتفاع الطلب على الطاقة ومحدودية
سعات التوليد في الموقع ،وخاصة لموارد الطاقة المتجددة
(.)Lowitzsch, Hoick, and van Tuldera 2020
باإلضافة الى ذلك ،قارنت دراسة حديثة بين حالة مجتمعات
الطاقة في ألمانيا وإسبانيا (Romero-Rubio and Díaz
 .)2015استفادت الدولتين من لوائح االتحاد األوروبي
المتتالية (European Parliament 2001, 2009, 2018,
 )2019a, 2019bمما ساعدهما على زيادة حصة الطاقة
المتجددة في إجمالي توليد الكهرباء .وعلى وجه الخصوص،
تم ،وبسهولة ،تجاوز الهدف البالغ  ٪ 12.5من استهالك
الكهرباء المتجددة الذي حددته ألمانيا في عام ،2010
ومن المتوقع أيض ًا تجاوز هدف عام  2020البالغ .٪ 35
باإلضافة إلى لوائح االتحاد األوروبي ،ساهم إدخال تعريفة
التغذية الكهربائية ( )FITواعتماد قانون الطاقة المتجددة
في قطاع الكهرباء بشكل كبير في النمو السريع للكهرباء
المتجددة في ألمانيا على مدى العقدين الماضيين( (�Fed
 .)eral Ministry 2007ونتيجة لذلك ،أصبحت مجتمعات
الطاقة ،بما في ذلك مبادرات الطاقة ،شائعة ومتطورة
في ألمانيا ،مما يساعد على زيادة حصة الطاقة المتجددة
في إجمالي استهالك الطاقة (European Renewable
جدا
 .)2020aوعلى العكس من ذلك ،هناك عدد قليل ً
من مجتمعات الطاقة في إسبانيا ،على الرغم من أن لديها
موارد شمسية أكثر مالءمة من ألمانيا ،فهي تخضع لنفس
اللوائح والتوجيهات ولديها إمكانية الوصول إلى الدعم
المالي ذاته ( .)Romero-Rubio and Díaz 2015تفترض
دراسة المقارنة أن العوائق الرئيسة أمام تنفيذ مجتمعات
الطاقة المتجددة في إسبانيا تشمل ( )1مخاطر مالية أعلى
في توليد الكهرباء بسبب عدم وجود برامج تحفيزية كافية
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الملخص
مثل برنامج تعريفة التغذية الكهربائية األلماني )2( ،موارد
مالية أقل )3( ،كثافة سكانية منخفضة )4( ،وربما حساسية
أقل تجاه البيئة.
أبلغت مجتمعات الطاقة عن العديد من الفوائد عند تنفيذها
بنجاح ،بغض النظر عن نوع الموارد المستخدمة أو أصحاب
المصلحة الموجودين .تشمل الفوائد التي يتم االستشهاد
بها غالب ًا أسعار الطاقة المنخفضة ،ومصادر دخل إضافية
من توليد الكهرباء وبيعها ،واستخدام أكبر لموارد الطاقة
النظيفة ،واتخاذ القرارات المبنية على المجتمع وزيادة
الوعي والتعليم حول االستدامة ( .)Brummer 2018ومع
ذلك ،تم تحديد العديد من العوائق والتحديات كمسببات
النمو العالمي المحدود لمجتمعات الطاقة .تشمل العوائق
الرئيسة االفتقار إلى األطر القانونية أو سياسات الطاقة
الواضحة ،والحاجة إلى أدوات التخطيط واإلدارة المتقدمة،
ومحدودية الوصول إلى الموارد المالية والخبرات التقنية
(.)Herbes et al. 2017
سابقا ،تعمل الحكومات والمنظمات في أوروبا
كما ذكر
ً
وأمريكا الشمالية على التعزيز لمفهوم مجتمعات الطاقة
المشتركة بصفته إستراتيجية رئيسة في التحول إلى
اقتصادات خالية من الكربون ،وفي نهاية المطاف ،في
معالجة أزمة تغير المناخ (;European Renewable 2020b
 .)Coughlin et al. 2010; Viardot 2013ومع ذلك ،تم
اتخاذ بعض اإلجراءات في المملكة العربية السعودية لتعزيز
مفهوم مجتمعات الطاقة .في الواقع ،أجريت دراسات جدوى
محدودة في العقدين الماضيين لتقييم الفوائد االقتصادية
والبيئية لمجتمعات الطاقة على المملكة .نظرت هذه
الدراسات في األنظمة الهجينة والشبكات الصغيرة ،بما
في ذلك أنظمة توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية وطاقة
الرياح ،لتلبية الحمل الكهربائي للمجتمعات الموجودة في
مناطق مختلفة من المملكة العربية السعودية .تهدف
أغلب الدراسات التي سبق نشرها إلى تصميم أنظمة
الطاقة المتجددة لمواقع محددة أو مناطق بعيدة أو مباني
فردية (Amran et al. 2020; Thomas 2020; Shaahid,
Al-Hadhrami, Rahman 2014; Mohamed, Eltamaly, and Alolah 2015; Elhadidy 2002; Rehman

and Al-Hadhrami 2010; Ramli, Bouchekara, and
 .)Alghamdi 2018تم ذكر القليل فقط من الدراسات
حول مجتمعات الطاقة السعودية المتصلة بالشبكة في
الدراسات السابقة (Ramli, Sennoga, and Alghamdi
2017; Alaidroos, He, and Krarti 2012; Dehwah
and Krarti 2019; Rezk, Kanagaraj, and Al-Dhai.)fallah 2020
وبالتحديد ،قام  Ramliو  Sennogaو Alghamdi
 )(2017بتقييم الفعالية من حيث التكلفة لنظام الطاقة
الكهروضوئية الهجين ( / )PVنظام طاقة الرياح لتلبية
الطلب على الطاقة في مدينتين سعوديتين ،الظهران
وينبع .افترضوا في تحليلهم أن التكاليف الرأسمالية
للتركيب ستكون  400دوالر أمريكي لكل كيلو واط
( )kWلألنظمة الكهروضوئية و  1020دوالر أمريكي لكل
كيلو واط لتوربينات الرياح .كما افترضوا أن سعر كهرباء
الشبكة سيكون  0.032دوالر أمريكي لكل كيلو واط في
الساعة ( )kWhمع سيناريوهات مختلفة لمعدل إعادة البيع.
أشار التحليل إلى أن توربينات الرياح أكثر فعالية من حيث
التكلفة مقارنة باألنظمة الكهروضوئية بسبب توفر موارد
الرياح بنسبة عالية في الموقعين .ووجد التحليل أن النظام
الهجين المثالي لطاقة الرياح  /للطاقة الكهروضوئية يمكن
أن يلبي حمل الطلب للمجتمع الواقع في الظهران بتكلفة
معيارية للطاقة ( )LCOEتبلغ  0.035دوالر أمريكي لكل
قليال من سعر شبكة
كيلو واط في الساعة ،وهو أعلى
ً
الكهرباء (.)Ramli, Sennoga, and Alghamdi 2017
أجرى  ،Alaidroos، Heو ( Krarti (2012تحليل تحسين
التكلفة لتصميم أنظمة هجينة لمجتمع سكني متصل
بالشبكة يتكون من  200منزل تقع في ينبع .ويعتبر
أن األلواح الكهروضوئية وتوربينات الرياح تلبي بشكل
كلي أو جزئي طلب المجتمع على الكهرباء .تم تحديد
تكاليف رأس المال بمبلغ  3995دوالر أمريكي لأللواح
الكهروضوئية و  1.540دوالر أمريكي لكل كيلو واط
لتوربينات الرياح .ومع انخفاض سعر الكهرباء البالغ 0.03
دوالر أمريكي لكل كيلو واط في الساعة ،وجد الباحثون
أن األلواح الكهروضوئية وتوربينات الرياح ليست فعالة من
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حيث التكلفة لتوليد الكهرباء في الموقع .وأشار التحليل
إلى أنه يمكن تحقيق تصميم مثالي محايد للكربون
للمجتمع بتكلفة طاقة ( )COEتبلغ  0.042دوالر أمريكي
لكل كيلو واط في الساعة وستشمل توربينات الرياح فقط
(.)Alaidroos, He, and Krarti 2012
قام  Dehwahو  )Krarti (2019بتقييم التصميم األمثل
ألنظمة الكهرباء الهجينة لتزويد المجتمعات السكنية في
الخبر في المنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية.
أوال ،قدروا الطلب على الطاقة لهذه المجتمعات باستخدام
ً
نماذج اولية للفلل والمباني السكنية ومدرسة واحدة،
مصممة بنا ًء على ممارسات البناء الحالية .ثم افترضوا أن
الطلب على الطاقة في المجتمع انخفض من خالل تنفيذ
تدابير فعالة من حيث التكلفة لكفاءة الطاقة لمختلف
أنواع المباني .وتشمل هذه التدابير إضافة عازل حراري في
الجدران واألسطح باإلضافة إلى تركيب أنظمة تكييف
أخيرا ،افترضوا أن يتم الربط بالكهرباء من
عالية الكفاءةً .
الشبكة و/أو أنظمة توليد الطاقة المتجددة في الموقع التي
تتكون من األلواح الكهروضوئية وتوربينات الرياح .بنا ًء على
تكلفة الشبكة الحالية إلنتاج الكهرباء ،التي تقدر عند 0.10
دوالر أمريكي لكل كيلو واط في الساعة ،أشار التحليل إلى
أن أنظمة الطاقة الكهروضوئية وطاقة الرياح ستصبح فعالة
من حيث التكلفة عندما تبلغ تكلفتها الرأسمالية 1.600
دوالر أمريكي لكل كيلو واط و  1480دوالر أمريكي لكل
كيلو واط ،على التوالي .باإلضافة الى ذلك ،وجد التحليل
أنه عند زيادة سعر كهرباء الشبكة إلى  0.15دوالر أمريكي
لكل كيلو واط في الساعة ،وانخفاض التكاليف الرأسمالية
للطاقة الكهروضوئية وطاقة الرياح على التوالي إلى 1340
دوالر أمريكي لكل كيلو واط و  925دوالر أمريكي لكل
كيلو واط ،سينتج عن نظام توليد الكهرباء األمثل (بما
في ذلك الكهروضوئية  /الرياح  /الشبكة) تكلفة معيارية
للطاقة قدرها  0.126دوالر أمريكي لكل كيلو واط في
الساعة .ومع هذا التصميم الهجين األمثل ،يمكن ان
يخفض المجتمع السكني انبعاثاته الكربونية بنسبة ٪ 70
(.)Dehwah and Krarti 2019

المصفوفات الكهروضوئية وخاليا الوقود والبطاريات لتلبية
احتياجات مجتمع صغير بحمل كهربائي يبلغ  500كيلو واط
في الساعة يومي ًا في مدينة نيوم (Rezk, Kanagaraj,
 .)and Al-Dhaifallah 2020من المقرر بناء مدينة نيوم
(التي تعني المستقبل الجديد) على البحر األحمر في شمال
مركزا وقرى
غرب المملكة العربية السعودية .وستشمل
ً
ومراكز بحثية وأماكن رياضية وترفيهية ووجهات سياحية.
الهدف منها هو جذب الناس من جميع أنحاء العالم للعمل
فيها لتطوير تقنيات مبتكرة للمستقبل (.)Neom 2020
ومن المخطط أن يتم تشغيل مدينة نيوم باستخدام
أنظمة الطاقة المتجددة بنسبة  100٪بواسطة شبكات
التوزيع الذكية ،واالستفادة من موارد الموقع الكبيرة
من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح .في دراسة جدوى
أجراها  Rezkو  Kanagarajو ،)Al-Dhaifallah (2020
أخذت في االعتبار مجتمعات نيوم المستقلة والمتصلة
بالشبكة .تم إجراء التحليل باستخدام أداة تحلي ل �HO
 MERباستخدام بيانات التكلفة التالية ( 1000 )1دوالر
أمريكي لكل كيلو واط من األنظمة الكهروضوئية)2( ،
 500دوالر أمريكي لكل كيلو واط من خاليا الوقود)3( ،
 300دوالر أمريكي لكل كيلو واط للمحلالت الكهربائية،
( 200 )4دوالر امريكي لكل كيلوجرام ( )kgمن خزانات
تخزين الهيدروجين 175 )5( ،دوالر أمريكي لبطاريات 360
أمبير في الساعة (،)Ahو( 500 )6دوالر أمريكي لكل كيلو
واط من العاكسات الكهربائية .عندما يعتبر المجتمع خارج
ألواحا كهروضوئية بطاقة
الشبكة ،يشمل التصميم األمثل ً
تبلغ  200كيلو واط ذات بطاريات  96بقدرة  360أمبير
في الساعة ،ونظام خاليا وقود بقدرة  30كيلو واط بمحلل
كهربائي بقدرة  110كيلو واط وخزان هيدروجين بسعة 50
كيلوجرام ،مما ينتج عنه تكلفة للطاقة تبلغ  0.12دوالر
أمريكي لكل كيلوواط في الساعة .عندما يكون المجتمع
متصال بالشبكة ،وجد أن نظام الطاقة الكهروضوئية /
ً
فعاال من حيث التكلفة إذا تجاوزت
خلية الوقود ( )FCيبقى
ً
مسافة امتداد الشبكة  30كيلو متر ،حيث تقدر تكلفة
التوصيل/االتصال بـ  10000دوالر أمريكي لكل كيلومتر
(.)km; Rezk, Kanagaraj, and Al-Dhaifallah 2020

نظرت دراسة حديثة في كيفية تصميم أفضل مزيج من

تخطط المملكة العربية السعودية الستخدام  60جيجاواط
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الملخص
من مصادر الطاقة النظيفة لتحقيق هدفها لعام 2030
في توفير  ٪ 50من مزيج الكهرباء من مصادر الطاقة
المتجددة .سيساعد هذا الهدف على التزام الدولة بخفض
انبعاثات الكربون بمقدار  130مليون طن بحلول عام 2030
( .)Amran et al. 2020; Thomas 2020تبحث هذه
الدراسة في دور كفاءة الطاقة في تحقيق تصاميم محايدة
للكربون للمجتمعات السكنية السعودية ومساهمتها
في الخفض المستهدف النبعاثات الكربون .ومن خالل
التحليل الشامل الموضح في هذه الدراسة ،تم تحديد
أفضل المناهج لتحقيق حالة الحياد الكربوني الفعالة من

حيث التكلفة للمجتمعات السكنية العامة في مختلف
أوال ،تم وصف نهج التحليل ،بما في
المناطق السعوديةً .
ذلك الوحدات السكنية النموذجية المستخدمة لتصميم
المجتمعات السكنية باإلضافة الى أنظمة الكهرباء
المتجددة التي تم اعتبارها لتحقيق الحياد الكربوني.
يتم بعد ذلك مناقشة نتائج التحليل ،بما في ذلك فعالية
التكلفة لتصميم مجتمعات سكنية محايدة للكربون
في مختلف مناطق السعودية ،وآثار أسعار الكهرباء من
الشبكة والتكاليف الرأسمالية ألنظمة الكهرباء المتجددة.
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في المملكة العربية السعودية ،تشتمل غالبية المجتمعات
السكنية والمجمعات على الفلل والمباني السكنية
( .)Colliers International 2017تشمل في العادة
المجتمعات السكنية  50إلى  200وحدة سكنية بمزيج
م ن  ٪ 60فلل و  ٪ 40شقق (�Colliers Internation
 .)al 2017; Klynveld 2016تم النظر في مجتمعات
تتكون من  100وحدة سكنية في هذه الدراسة ،كل
مجتمع منها يشمل  60فيال و  40شقة .يتم استخدام
نهج التحليل العام والمنهجي التالي لتصميم مجتمعات
سكنية محايدة للكربون في مختلف مناطق المملكة:
1 .تحديد نماذج اإلسكان األساسية التي تحقق المعايير
السعودية الحالية لكفاءة الطاقة كعناصر للمجتمعات
السكنية.
2 .تصميم فلل وشقق ذات كفاءة في استخدام الطاقة
وحياد صفري في الطاقة باستخدام تدابير طاقة فعالة
من حيث التكلفة وأنظمة الطاقة الكهروضوئية على
األسطح.
3 .تقدير أنماط الحمل للمجتمعات السكنية التي تشمل
وحدات سكنية أساسية وكفاءة في الطاقة وحياد
صفري في الطاقة.
4 .تحسين تصميم المجتمعات السكنية المحايدة
للكربون بنا ًء على موارد الطاقة الشمسية وطاقة
الرياح المتاحة باإلضافة إلى التكاليف الرأسمالية
ألنظمة الكهرباء المتجددة في الموقع.
5 .إجراء سلسلة من تحليالت الحساسية لتقييم آثار
التكاليف الرأسمالية ألنظمة الكهرباء المتجددة.
توضح األقسام التالية نهج التحليل ،بما في ذلك نماذج
اإلسكان وأنواع المجتمعات السكنية ومنهجية التصميم
المبنية على التحسين للمجتمعات المحايدة الكربون.

نماذج الطاقة األساسية للوحدات
السكنية
تعتمد الوحدات السكنية النموذجية السعودية األساسية
المستخدمة في تصميم المجتمعات المحايدة للكربون
في هذه الدراسة على نماذج الطاقة التي طورها Krarti
و  Aldubyanو  .)Williams (2020على وجه الخصوص،
تم تحديد الوحدات السكنية لتحقق معايير كفاءة الطاقة
الحالية في المملكة العربية السعودية ،بما في ذلك
المتطلبات الحرارية لغالف المبنى (Saudi Arabia
 )Standards 2014bوكذلك الحد األدنى من معايير أداء
الطاقة( ( )MEPsلمكيفات الهواء واألجهزة (�Saudi Ara
 .)bia Standards 2012, 2013, 2014aيوضح الجدول
 1الميزات الرئيسة لنماذج الطاقة األساسية للفلل
والمباني السكنية (Krarti, Aldubyan, and Williams
 .)2020وتوضح نماذج الطاقة في الشكل .1
تم النظر في أربعة مواقع سعودية في هذه الدراسة،
لتحديد تأثير المناخ على تصميم المجتمعات المحايدة
للكربون (جدة والرياض والظهران وأبها) .يوضح الشكل
 2متوسط موارد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح
الشهرية باإلضافة إلى درجات حرارة الهواء الخارجي
للمصابيح الجافة في المواقع المذكورة .جميع المواقع
األربعة مواردها الشمسية متشابهة  -حيث تتمتع أبها
بمتوسطات إشعاع شمسي أفقي عالمي أعلى بقليل -
وفي الظهران موارد الرياح هي األفضل على مدار العام.
يبلغ فيها متوسط سرعة الرياح السنوية  4.4متر في
الثانية مقارنة بـ  3.5متر في الثانية في جدة و  3.0متر
في الثانية في أبها والرياض .وكما هو متوقع ،تتمتع أبها
بأدنى درجات الحرارة شهر ًيا ،بمتوسط سنوي يبلغ 18.7
درجة مئوية .وهو أقل بكثير من جدة ( 26.7درجة مئوية)
والظهران والرياض ( 26.2درجة مئوية).
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الجدول  .1الخصائص الرئيسة لنماذج الطاقة األساسية للفلل والمباني السكنية.
نموذج البناء
عدد الطوابق
إجمالي مساحة الطابق
بناء الجدار
بناء السقف
بناء األرضية
تزجيج
نسبة النافذة إلى الجدار
النفاذ
نقطة ضبط التبريد
نظام التدفئة والتهوية
وتكييف الهواء
معدل كفاءة الطاقة
فترة اإلشغال

فيال

وحدة سكنية

2

3

525 m2

2

1,260 m

 20مم من ألواح الجبس الخارجية  150 +مم الطوب المفرغ من الخرسانة  50 +مم عازل من البوليسترين
 20 +مم من ألواح الجبس الداخلية
 10مم سقف مبني  100 +مم عازل من البوليسترين  200 +مم بالطة سقف خرسانية  13 +مم من
ألواح الجبس الداخلية
بالط سيراميك  100 +مم بالط خرساني على القاعدة
زجاج مزدوج واضح مع إطارات خشبية
13%

15%

0.8 ACH

0.8 ACH

23°C

24°C

تقسيم التوسع المباشر

مكيف نافذة

9.5

9.5

 24ساعة  /يوم

 24ساعة  /يوم

المصدر :المؤلفون.

الشكل  .1تصورات لنماذج الطاقة لـ ( )aفيال و ( )bشقق سكنية.

)(b

)(a

المصدر :المؤلفون.
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الشكل  .2المتوسط الشهري ( )aلإلشعاع الشمسي األفقي العالمي )b( ،سرعة الرياح )c( ،درجات حرارة الهواء الخارجي
للمواقع السعودية األربعة المذكورة في هذه الدراسة.
العالمي
الشمسي
اإلشعاع
األفقيGlobal
horizontal
solar radiation

8

اإلشعاع الشمسي (كيلو واط في
الساعة  /متر مربع  /يوم)

)Solar radiation (kWh/m /day

7
6
5
4
3
2
1
12

10

11

أبها

8

9

Dhahran
الظهران

Abha

6
7
Month
الشهر

4

5

جدة

Jeddah

2

3

0

1

الرياض

Riyadh

speedالرياح
سرعة
Wind

6

(متر/ثانية)
سرعة الرياح
)Wind speed (m/s

5
4
3
2
1
12

11

أبها

10

8

9

Dhahran
الظهران

Abha

6
7
Month
الشهر

4

5

 Jeddahجدة

2

3

0

1

الرياض

Riyadh

Dry-bulb
outdoor
airtemperatures
الجافة
للمصابيح
الخارجي
درجات حرارة الهواء

40

)Air temperature ( C

30

درجة حرارة الهواء (درجة مئوية)

35
25
20
15
10
5
12

11

أبها

10
Abha

9

8
Dhahran

الظهران

6
7
Month

الشهر

Jeddah

4

5

جدة

3

Riyadh

2

1

0

الرياض

المصدر.Homer (2021( :
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وحدات سكنية ذات كفاءة في استخدام
الطاقة
بنا ًء على تحليل تحسين تكلفة مدة الصالحية (،)LCC
يتم تحديد الوحدات السكنية عالية الكفاءة في استخدام
الطاقة كما هو مفصل ف ي  Krartiو  Aldubyanو �Wil

 .)lams (2020يلخص الجدول  2مقاييس كفاءة الطاقة
( )EEMsالمضافة إلى الميزات األساسية للفلل والمباني
السكنية في المواقع السعودية األربعة المذكورة في
هذه الدراسة.

الجدول  .2قائمة المقاييس المستخدمة لتصميم الفلل والمباني السكنية ذات الكفاءة في استخدام الطاقة.
نوع السكن
فيال
المباني السكنية

الموقع
الرياض ،جدة ،الظهران
ابها
الرياض ،جدة ،الظهران ،أبها

قائمة تدابير كفاءة الطاقة
المباني السكنية ،أجهزة ذات كفاءة في الطاقة ،البروز
المباني السكنية ،أجهزة ذات كفاءة في الطاقة ،البروز
المباني السكنية ،أجهزة ذات كفاءة في الطاقة ،طالء سقف بارد

المصدر :المؤلفون.
مالحظة = Air-inf :نفاذ الهواء؛  = EEكفاءة الطاقة؛  = EERمعدل كفاءة الطاقة.

يوضح الجدول  3مقاييس كفاءة الطاقة المحددة المستخدمة في تصميم الوحدات السكنية ذات الكفاءة في استخدام
الطاقة في المواقع السعودية األربعة ،كما هو موضح في الجدول .2
الجدول  .3تقييم مقاييس كفاءة الطاقة لنماذج المباني السكنية السعودية.
الصنف
البروز
اضاءة ذات كفاءة في
الطاقة
Air-inf-50%
Air-inf-75%

األجهزة ذات كفاءة في
الطاقة
EER-12

طالء سقف بارد

المواصفات
أضف بروز بعمق  0.5متر فوق كل النوافذ

االجراء
 5متر

استخدم مصابيح ( LEDتقليل كثافة الطاقة بنسبة )٪ 70

خفض * LPDبنسبة ٪ 70

تقليل تسرب الهواء بنسبة ٪ 50
تقليل تسرب الهواء بنسبة ٪ 75

ACH = 0.20

ACH = 0.40

استخدم أجهزة عالية الكفاءة

خفض * EPDبنسبة ٪ 65

استخدم مكيفات هواء بمعدل كفاءة للطاقة = 12
استخدم طالءات عاكسة قوية على األسطح

EER = 12.0

سقف SR = 0.6

المصدر.)Krarti, Aldubyan, and Willams (2020 :
* مالحظة = EPD :كثافة كهرباء المعدات؛  = LPDكثافة كهرباء الضوء .تعتمد قيم كثافة كهرباء المعدات وكثافة كهرباء
الضوء على كل نوع وموقع سكني ،كما هو موضح في  Krartiو  Aldubyanو .)Willams (2020
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الحياد الصفري في طاقة الوحدات
السكنية
بالنسبة لهذه الدراسة ،يتم الحصول على تصاميم الحياد
الصفري للطاقة ( )NZEللفلل والمباني السكنية عن
طريق تركيب ألواح كهروضوئية على األسطح فوق
الوحدات السكنية ذات الكفاءة في استخدام الطاقة
الموضحة في القسم  .2.2في الواقع ،وافقت المملكة
مؤخرا على إطار تنظيمي يسمح بتوصيل
العربية السعودية
ً
أنظمة توزيع الطاقة الشمسية صغيرة النطاق بالشبكة
( .)Electricity 2020سيسمح إطار العمل عند تفعيله
بإدخال القياس الصافي ،والذي يستخدم آلية فوترة صافية
الئتمان الكهرباء المولدة من الخاليا الكهروضوئية المصدرة
إلى الشبكة بمعدالت محددة .على سبيل المثال ،يتم
إضافة  0.07ريال سعودي لكل كيلو واط ساعة للمنازل
( 0.0187دوالر أمريكي لكل كيلو واط ساعة) ألي كهرباء
زائدة تولدها أنظمة الطاقة الكهروضوئية الموجودة على

األسطح .يسرد الجدول  4أحجام الخاليا الكهروضوئية،
ويتم التعبير عنها بالكيلوواط ،الالزمة لتحقيق حالة الحياد
الصفري للطاقة للفلل والشقق في المواقع السعودية
األربعة .باإلضافة الى ذلك ،يوفر الجدول  4العائد السنوي
للكهرباء التي تم توليدها بواسطة خاليا كهروضوئية
اعتمادا على تحليل لكل ساعة
قدرها  1كيلو واط،
ً
باستخدام زاوية الميل المثلى لكل موقع من المواقع األربعة
( .)Hybrid Optimization 2021باإلضافة الى ذلك ،يتم
تقدير أداء األلواح الكهروضوئية باستخدام كل من اإلشعاع
الشمسي و درجات حرارة الهواء المحيط ،كما هو موضح
في الشكل  .2يتكون النظام الكهروضوئي التمثيلي
المستخدم في هذه الدراسة من وحدات السيليكون
البلورية بكفاءة اسمية تبلغ  ٪ 15ومعامل درجة حرارة يبلغ
 ٪ 0.47لكل درجة مئوية باإلضافة إلى كفاءة العاكس
بنسبة .)Solar Advisor Module 2020( ٪ 96

الجدول  .3تقييم مقاييس كفاءة الطاقة لنماذج المباني السكنية السعودية.
الموقع
الرياض
جدة
الظهران
ابها

 1كيلو واط من األلواح الكهروضوئية
لتوليد الكهرباء السنوي (كيلو واط
ساعة  /سنة)

الفلل

الشقق

1,596

12.5

30.0

1,662

18.5

28.5

1,557

20.0

35.5

2,079

7.5

13.0

المصدر :المؤلفون.
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األحمال الكهربائية للمجتمعات
سابقا ،تتكون المجتمعات السكنية في هذه
كما ذكر
ً
الدراسة من  100وحدة سكنية 60 ،فيال و  40مبنى
للشقق السكنية .وبالنسبة للمواقع السعودية األربعة،
يوضح الشكل  3األنماط لكل ساعة ،يتم التعبير عنها
من حيث منحنيات مدة التحميل ،لثالثة مجتمعات سكنية
بنا ًء على ثالثة مستويات من كفاءة المباني  -األساسي،
وكفاءة الطاقة ( )EEوالحياد الصفري للطاقة ()NZE
في الوحدات السكنية .كما هو موضح في الشكل ،3
يشير االتجاه العام إلى أن الطلب على الكهرباء للمجتمع
األساسي هو األعلى ويليه مجتمعات كفاءة الطاقة والحياد
الصفري للطاقة بهذا الترتيب .يشير الطلب السلبي في
مجتمعات الحياد الصفري للطاقة إلى أن الكهرباء الزائدة
التي يتم توليدها في الموقع يتم توفيرها للشبكة .من
االجمالي على مدار العام ،يقترب صافي الطلب السنوي
على الكهرباء في مجتمع الحياد الصفري للطاقة من الصفر

لجميع المواقع السعودية األربعة ،كما هو ُملخص في
الجدول  .5وتتراوح األحمال الكهربائية السنوية للمجتمعات
األساسية من  7963ميجاواط ساعة ( )MWhسنوي ًا
(الظهران) إلى  4071ميجاواط ساعة سنوي ًا (أبها).
وبالنسبة للمجتمعات ذات الكفاءة في استخدام الطاقة،
تنخفض األحمال الكهربائية بنسبة  ٪ 50تقري ًبا مقارنة
بالحاالت األساسية وتتراوح ما بين  4030ميجاواط ساعة
سنوي ًا (الظهران) و  1961ميجاواط ساعة سنوي ًا (أبها).
تتبع ذروة ومتوسط الطلب االتجاهات ذاتها التي تم
مالحظتها لألحمال السنوية ،حيث سجلت الظهران أعلى
القيم وسجلت أبها أقل طلب .تعتبر عوامل الحمل (أي
نسبة الذروة إلى متوسط الطلب) للمجتمعات األساسية
وذات الكفاءة في الطاقة منخفضة نسب ًيا وتتراوح من
( 0.17أبها) إلى ( 0.43جدة) .تشير هذه العوامل للحمل
المنخفض إلى عدم انتظام الطلب على الكهرباء خالل
العام ،وتؤثر في النهاية على عدد وأنواع محطات الكهرباء
التي تستخدمها الشبكة لتوليد الكهرباء.
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الشكل  .3منحنيات المدة لثالث مجتمعات تتكون من وحدات سكنية أساسية وذات كفاءة في الطاقة والحياد الصفري للطاقة
تقع في ( )aالرياض )b( ،جدة )c( ،الظهران )d( ،أبها.
منحنيات الحمل للمجتمعات السكنية – جدة
ذات كفاءة في الطاقة

منحنيات الحمل للمجتمعات السكنية – الرياض

االساسي

ذات كفاءة في الطاقة

الحياد الصفري للطاقة
2,500
2,000
1,500
1,000
500
0
-500 0
-1,000
-1,500
-2,000

2,000

الطلب على الكهرباء (كيلو واط)

8,000

الحياد الصفري للطاقة

8,000

6,000

الساعة

4,000

2,000

الساعة

منحنيات الحمل للمجتمعات السكنية – ابها
ذات كفاءة في الطاقة

منحنيات الحمل للمجتمعات السكنية – الظهران

االساسي

ذات كفاءة في الطاقة

2,500

2,000

1,500

1,000
8,000

6,000

4,000

الساعة

2,000

0

500
8,000

6,000

4,000

2,000

-500 0

-1,000

-1,500

-2,000

-2,500

الساعة

الطلب على الكهرباء (كيلو واط)

الحياد الصفري للطاقة

االساسي

الحياد الصفري للطاقة

0

2,500
2,000
1,500
1,000
500
0
0
-500
-1,000
-1,500
-2,000

الطلب على الكهرباء (كيلو واط)

6,000

4,000

االساسي

المصدر :المؤلفون.
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الجدول  .5الخصائص الرئيسة لألحمال الكهربائية في المجتمعات السكنية.
الموقع

جدة

الرياض
االساسي

ذات كفاءة في
الطاقة

الحياد
الصفري
للطاقة

االساسي

اإلجمالي (ميجاواط ساعة سنويا)

5,881

3,059

-53

7,676

3,707

ذروة الطلب (كيلو واط)

2,002

1,217

1,109

2,061

981

833

متوسط الطلب (كيلو واط)

671

349

-6

876

423

-4

عامل الحمل

0.34

0.29

0.00

0.43

0.43

0.00

نوع المجتمع

الظهران

الموقع

ذات كفاءة في
الطاقة

الحياد
الصفري
للطاقة
-32

ابها

االساسي

ذات كفاءة في
الطاقة

الحياد
الصفري
للطاقة

االساسي

ذات كفاءة في
الطاقة

الحياد
الصفري
للطاقة

اإلجمالي (ميجاواط ساعة سنويا)

7,963

4,030

-48

4,071

1,962

-55

ذروة الطلب (كيلو واط)

2,471

1,216

1,101

1,499

1,312

1,281

متوسط الطلب (كيلو واط)

909

460

-5

465

224

-6

عامل الحمل

0.37

0.38

0.00

0.31

0.17

0.00

نوع المجتمع

المصدر :المؤلفون.

في جميع المواقع السعودية األربعة ،تحدث أعلى معدالت
الطلب على الكهرباء خالل فصل الصيف للمجتمعات
األساسية وكفاءة الطاقة .وذلك ألن جميع الوحدات
السكنية تتطلب استخدام أعلى للتكييف في ذلك
الموسم للوصول إلى مستوى الراحة الحرارية المطلوب.
وبالنسبة لمجتمعات الحياد الصفري للطاقة ،تولد األنظمة
الكهروضوئية على األسطح كهرباء كافية خالل ساعات
النهار ،مما يؤدي الى خفض ذروة الطلب بشكل فعال،
حتى خالل أشهر الصيف .يقارن الشكل  4منحنيات الحمل
اليومي في الصيف والشتاء لألنواع الثالثة من المجتمعات
الموجودة في الرياض وأبها .بالنسبة للرياض ،التي تتمتع
بمناخ حار وجاف ،يكون الطلب أقل خالل فصل الشتاء

لجميع أنواع المجتمعات الثالثة (الشكل  .)]a[ 4وبالنسبة
لمدينة أبها ،التي تتميز بمناخ معتدل ،فإن ذروة الطلب
متشابهة في أيام الشتاء والصيف للمجتمعات األساسية
وكفاءة الطاقة ،على الرغم من أنها تظهر أنماط حمل
مختلفة (الشكل  .)]b[ 4في الواقع ،تحدث الذروة في
الصباح الباكر خالل فترة الشتاء وفي وقت متأخر في
الظهيرة خالل أشهر الصيف .وبالنسبة لمجتمعات الحياد
الصفري للطاقة ،تولد األنظمة الكهروضوئية الموجودة
على األسطح كهرباء أكثر مما هو مطلوب خالل ساعات
النهار ،وخاصة خالل أشهر الصيف ،مما يؤدي إلى توفير
الكهرباء للشبكة خالل تلك الساعات.
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الشكل  .4عينة من أنماط الحمل خالل اليوم لألنواع الثالثة من المجتمعات السكنية في الشتاء ( 15يناير) والصيف ( 15يوليو)
في ( )aالرياض و ( )bأبها.
)(a

منحنى الحمل ليوم في الصيف للمجتمع – الرياض
ذات كفاءة في الطاقة

االساسي

منحنى الحمل ليوم في الشتاء للمجتمع – الرياض
ذات كفاءة في الطاقة

الحياد الصفري للطاقة

االساسي

الحياد الصفري للطاقة
1,500
1,000
500
0
-500

الطلب على الكهرباء (كيلو واط)

2,000

2,000
1,500
1,000
500
0
-500
-1,000

-1,000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

-1,500

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

الساعة

الساعة

منحنى الحمل ليوم في الصيف للمجتمع – ابها
ذات كفاءة في الطاقة

-1,500

الطلب على الكهرباء (كيلو واط)

2,500

2,500

)(b

االساسي

1,500
1,000
500
0
-500

الطلب على الكهرباء (كيلو واط)

2,000

ذات كفاءة في الطاقة

االساسي

الحياد الصفري للطاقة

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

2,000
1,500
1,000
500
0
-500

-1,000
-1,500

2,500

-1,000
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

-1,500

الطلب على الكهرباء (كيلو واط)

الحياد الصفري للطاقة

2,500

منحنى الحمل ليوم في الشتاء للمجتمع – ابها

المصدر :المؤلفون.

أنظمة الكهرباء المتجددة
تم األخذ في االعتبار نظامين للطاقة المتجددة في هذه
الدراسة لتصميم مجتمعات محايدة للكربون :ألواح الطاقة
الشمسية الكهروضوئية مع محول التيار الثابت إلى متردد
وتوربينات الرياح التي يمكن أن تولد كهرباء التكييف
الهوائي مباشرة .تتميز الوحدة الكهروضوئية بكفاءة
مقدرة تبلغ  ،٪ 15والتي تتغير مع درجات الحرارة المحيطة،
وتقدر كفاءة المحول بنسب ة Solar Advisor Mod�( ٪ 96
 .)ule 2020تتكون توربينات الرياح من وحدات بقدرة 100
كيلو واط ذات دوارات تبلغ  21متر بمنحنى كهرباء موضح
في الشكل .)Wind Power 2020( 5

ولتصميم المجتمعات المحايدة للكربون ،يتم استخدام
أداة  HOMERفي هذه الدراسة .تستخدم األداة تقنية
تحسين القوة القاسية لتحديد المجموعات والسعات
األكثر فعالية من حيث التكلفة ألنظمة الكهرباء
المتجددة باإلضافة إلى الشبكة المطلوبة لتلبية األحمال
الكهربائية للمجتمعات السكنية .كما أنها تستوعب أي
قيود مرغوبة ،مثل جزء متجدد محدد أو تقليل انبعاثات
الكربون ( .)Hybrid Optimization 2021يوضح
الشكل  6تدفق نموذجي إلمداد الكهرباء والطلب بين
الحمل الكهربائي ألي مجتمع سكني والشبكة باإلضافة
إلى أنظمة المحول الكهروضوئي وتوربينات الرياح.
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الشكل  .5منحنى الكهرباء لتوربينات الرياح المستخدمة لتصميم المجتمعات السكنية المحايدة للكربون.
الكهرباء
منحنى
Power
Curve

140
100
80
60
40

واط)
الكهرباء (كيلو
)Power (kW

120

20
25

20

15

10

5

0

0

)Wind Speed(m/s
(متر/ثانية)
سرعة الرياح

المصدر :المؤلفون.
الشكل  .6تدفق الكهرباء بين الحمل والشبكة واألنظمة الكهروضوئية والعاكسات وتوربينات الرياح.

المصدر :المؤلفون.

تعتمد تكاليف تركيب أنظمة الطاقة الكهروضوئية
وتشغيلها وصيانتها ( )O&Mبشكل كبير على حجم
النظام وتكاليف العمالة وأنواع المحوالت وتوازن األنظمة
( )BOSالمستخدمة (Fu, Feldman, and Margolis
 .)2018ومع ذلك ،انخفضت التكلفة المثبتة بشكل عام
لألنظمة الكهروضوئية بشكل كبير في السنوات القليلة
الماضية .على سبيل المثال ،انخفضت تكلفة التركيب
اإلجمالية (بما في ذلك الوحدات الكهروضوئية والعمالة
وتوازن األنظمة والمحوالت) لألنظمة الكهروضوئية على
األسطح السكنية من  7.34دوالر أمريكي لكل واط من

التيار المباشر ( )WDCفي عام  2010إلى  2.70دوالر
أمريكي لكل واط من التيار المباشر في عام – 2018
انخفاض بنسبة Fu, Feldman, and Margolis( ٪ 63
 .)2018وبالنسبة لألنظمة الكهروضوئية التجارية واسعة
النطاق ،تكون تكاليف التركيب أقل ،بما في ذلك
المحوالت ،وتقدر بقيمة تبلغ  1.95دوالر أمريكي لكل
واط من التيار المباشر ألنظمة بسعة  100كيلو واط إلى
 1.72دوالر أمريكي لكل واط من التيار المباشر لسعات
تبلغ  1000كيلو واط (Fu, Feldman, and Margolis
 .)2018تقدر تكلفة المحوالت لألنظمة على نطاق
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واسع بـ  0.01دوالر أمريكي لكل واط من التيار المباشر.
أيضا ،كانت التكاليف تنخفض
وبالنسبة لتوربينات الرياح ً
في العقد الماضي ،ولكن بمعدل أقل مقارنة بأنظمة
الطاقة الكهروضوئية .بنا ًء على البيانات التي تم اإلبالغ
مؤخرا ،تختلف تكاليف التركيب بنا ًء على الدولة
عنها
ً
والمنطقة في العالم ( .)IEA 2018على سبيل المثال،
قدر متوسط تكلفة توربينات الرياح في أوروبا بـ 1730
ُي َّ
دوالر أمريكي للكيلو واط ،بينما ال يتجاوز  1275دوالر
أمريكي للكيلو واط في الدنمارك .في الواليات المتحدة،
ُيقدر متوسط تكلفة التركيب بـ  1585دوالر أمريكي

للكيلو واط ،بتكاليف تشغيل وصيانة تبلغ  44دوالر
أمريكي للكيلو واط سنو ًيا.
يوضح الجدول  6بيانات التكلفة ،بما في ذلك التكاليف
الرأسمالية وتكاليف االستبدال والتشغيل والصيانة
ألنظمة توليد الكهرباء المتجددة التي تم النظر فيها في
هذه الدراسة .باإلضافة إلى ذلك ،يتم إجراء سلسلة من
تحليالت الحساسية لتقييم آثار تكاليف تركيب توربينات
الرياح وأنظمة الطاقة الكهروضوئية على تصاميم
المجتمعات المحايدة الكربون.

الجدول  .6بيانات التكلفة المستخدمة لألنظمة الكهروضوئية وتوربينات الرياح في تصاميم المجتمعات المحايدة للكربون.
النظام

ألواح كهروضوئية
محوالت
توربينات الرياح

تكلفة التركيب
(دوالر أمريكي /
كيلو واط)

تكلفة االستبدال
(دوالر أمريكي /
كيلو واط)

تكلفة التشغيل
والصيانة (دوالر
أمريكي  /كيلو
واط  /سنة)

مدة الصالحية
(سنوات)

المرجع

1,640

1,520

18

25

)(Fu, Feldman, and Margolis 2018

80

80

0

10

)(Fu, Feldman, and Margolis 2018

1,585

1,268

44

25

(International Energy Agency
)2018

المصدر :المؤلفون.
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المناقشة
في هذا القسم ،يتم تقديم نتائج تحليل تصميم
التحسين للمجتمعات المحايدة للكربون لجميع أنواع
المجتمعات باختالف مواقعها .وبالنسبة لتحليل
التصميم ،تم تحديد معدل بيع الكهرباء بما يتماشى
مع هيكل التعريفة الحالية للشركة السعودية للكهرباء
( )SECللمباني السكنية (اي 0.048 ،دوالر أمريكي
للكيلو واط في الساعة ألول مجموعة  6000كيلو واط
في الساعة شهري ًا و  0.080دوالر أمريكي للكيلو
واط في الساعة للبقية ( .)SEC 2020تم تحديد معدل
إعادة البيع عند  0.0187دوالر أمريكي للكيلو واط في
الساعة ألي فائض من الكهرباء التي تم توليدها في
الموقع ( .)SEC 2020باإلضافة الى ذلك ،تقدر انبعاثات
الكربون للكهرباء الناتجة عن الشبكة بـ  0.703كيلو جرام
استنادا إلى أحدث البيانات المبلغ
للكيلو واط ساعة،
ً
عنها حول كثافة االنبعاثات لقطاع الكهرباء السعودي
(.)Enerdata 2020

تصاميم محايدة للكربون
نظرا النخفاض تكاليف الكهرباء في الشبكة ،فإن
ً
استخدام أي نظام توليد متجدد  -األلواح الكهروضوئية أو
توربينات الرياح  -ليس ً
فعال من حيث التكلفة للمجتمعات
األساسية وكفاءة الطاقة في جميع المواقع السعودية،
كما هو موضح في الشكل ( 7الرياض وأبها) .ويتم في
العادة تقييم فعالية تكلفة أنظمة الكهرباء المتجددة
الهجينة باستخدام قيمها للتكلفة المعيارية للطاقة
( ،)LCOEوالتي تعبر عن سعر (بالدوالر األمريكي
للكيلو واط ساعة) الكهرباء التي تنتجها على مدار مدة
عاما في هذه الدراسة.
صالحيتها ،والتي يفترض أنها ً 25
يوضح الشكل  7بالتحديد االختالفات في قيم التكلفة
المعيارية للطاقة مع النسبة المئوية لتخفيض الكربون
بالنسبة إلى خيار الشبكة-فقط لعدة أحجام من األلواح
الكهروضوئية باإلضافة إلى أعداد مختلفة من توربينات

الرياح ،يتم تمثيلها بالنقاط المتصلة .وتشير الخطوط
المتصلة السفلية في الشكل  7إلى مسارات Pareto
لمجموعات الطاقة الكهروضوئية  /الرياح التي توفر
الحد األدنى من قيم التكلفة المعيارية للطاقة ألي
تخفيض مرغوب في انبعاثات الكربون .وكما لوحظ
بالنسبة للمجتمعات األساسية وكفاءة الطاقة في
جميع المواقع ،تزداد قيم التكلفة المعيارية للطاقة مع
انخفاضات أعلى في انبعاثات الكربون بسبب إدراج
سعات أكبر من األلواح الكهروضوئية وتوربينات الرياح
المستخدمة لتوليد الكهرباء في الموقع .بالتحديد ،يتم
تحقيق مجتمع محايد للكربون عندما يصل خفض انبعاثات
الكربون إلى نسبة  .100٪يلخص الجدول  7سعات أنظمة
الطاقة المتجددة باإلضافة إلى قيم التكلفة المعيارية
للطاقة الالزمة لتحقيق الحياد الكربوني لنوعين من
المجتمعات .وكما هو متوقع ،هناك حاجة إلى سعات
أصغر ألنظمة الطاقة الكهروضوئية وطاقة الرياح لتحقيق
الحياد الكربوني في مجتمعات كفاءة الطاقة مقارنة
بالمجتمعات األساسية لجميع المواقع السعودية التي تم
النظر فيها في هذه الدراسة .تتطلب مجتمعات كفاءة
الطاقة كهرباء أقل من الشبكة ،وبالتالي تتسبب في
تقليل انبعاثات الكربون .باإلضافة الى ذلك ،تكون قيم
التكلفة المعيارية للطاقة المطلوبة لتحقيق حياد الكربون
أقل باستمرار لمجتمعات كفاءة الطاقة مقارنة بالقيم
المطلوبة للمجتمعات األساسية .ومن المتطلبات
باستمرار جزء متجدد من  0.70للوصول إلى مستوى
الحياد الكربوني في جميع المجتمعات والمواقع .بنا ًء على
األحجام الكهروضوئية الالزمة لجميع الوحدات السكنية
ذات الحياد الكربوني للطاقة الموضحة في الجدول ،4
تعد األنظمة الكهروضوئية المطلوبة للوصول إلى حالة
محايدة للكربون لمجتمعات كفاءة الطاقة بشكل عام
ذات سعات أقل ،على الرغم من أن توربينات الرياح قد
أيضا.
تكون مطلوبة ً
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الجدول  .7سعات أنظمة الكهرباء المتجددة وقيم التكلفة المعيارية للطاقة الالزمة لتحقيق الحياد الكربوني في
المجتمعين.
الموقع

الرياض

جدة

الظهران

أبها

نوع المجتمع

حجم األلواح
الكهروضوئية
)(كيلو واط

حجم المحول
(كيلو واط)

سعة توربينات
الرياح (كيلو واط)

التكلفة المعيارية
للطاقة (دوالر
أمريكي  /كيلو
واط ساعة)

الجزء من الطاقة
المتجددة ()-

األساسي

3,000

1,800

0

0.163

0.70

ذات كفاءة في
الطاقة

2,000

1,600

0

0.133

0.67

األساسي

3,000

1,800

2,500

0.142

0.69

ذات كفاءة في
الطاقة

1,600

1,000

1,000

0.138

0.70

األساسي

3,000

1,600

2,500

0.136

0.71

ذات كفاءة في
الطاقة

1,700

1,700

1,000

0.133

0.71

األساسي

2,500

1,000

1,000

0.160

0.77

ذات كفاءة في
الطاقة

850

600

500

0.135

0.72
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الشكل  .7المسارات المثلى للتصميم المحايد للكربون لـ ( )aمجتمع أساسي في الرياض )b( ،مجتمع كفاءة الطاقة
في الرياض )c( ،المجتمع األساسي في أبها )d( ،مجتمع كفاءة الطاقة في أبها.
)(a

)(b

المجتمع األساسي  -الرياض

مجتمع كفاءة الطاقة  -الرياض

0.15
0.1
0.05

120

100

0.2
0.15
0.1
0.05
120

100

80

60

40

20

0

) (٪خفض انبعاثات الكربون
)(c

)(d

مجتمع كفاءة الطاقة  -ابها

المجتمع األساسي  -ابها

التكلفة المعيارية للطاقة
)دوالر أمريكي  /كيلو واط ساعة(

0.25
0.2

0.25
0.2

0.15
0.1

0.15
0.1
0.05

0.05
80

60

40

) (٪خفض انبعاثات الكربون

0

20

0

0

120

100

80

60

40

20

0

0

التكلفة المعيارية للطاقة
)دوالر أمريكي  /كيلو واط ساعة(

120

100

80

60

40

) (٪خفض انبعاثات الكربون

20

0

0

التكلفة المعيارية للطاقة
)دوالر أمريكي  /كيلو واط ساعة(

0.2

0.25

التكلفة المعيارية للطاقة
)دوالر أمريكي  /كيلو واط ساعة(

0.25

) (٪خفض انبعاثات الكربون

المصدر :المؤلفون.

دور كفاءة الطاقة في تصميم مجتمعات سكنية خالية من الكربون :دراسة حالة للمملكة العربية السعودية

21

المناقشة

تأثير تكاليف توربينات الرياح
تعتمد نتائج التحسين ألفضل مجموعات األنظمة
الكهروضوئية وتوربينات الرياح لتحقيق الحياد الكربوني
بأقل قيم التكلفة المعيارية للطاقة بشكل كبير على
تكاليف تركيب النظام وأسعار الكهرباء المولدة من
الشبكة .يوضح الشكل  8المجموعات المثلى ألنظمة
الطاقة الكهروضوئية  /الرياح التي تحقق أدنى قيم
التكلفة المعيارية للطاقة لمختلف أسعار كهرباء الشبكة
والتكاليف الرأسمالية لتوربينات الرياح ،ويتم التعبير
عنها باستخدام مضاعفات التكلفة بالنسبة للتكاليف
المرجعية الملخصة في الجدول  .4وفي الشكل  8الخاص
بمجتمعات كفاءة الطاقة في الرياض وجدة ،يشير إلى
أن أنظمة الطاقة المتجددة تصبح أكثر فعالية من حيث
التكلفة عندما ترتفع أسعار الكهرباء في الشبكة .وعندما

يتم تركيب توربينات الرياح بتكاليف رأسمالية قريبة
من التكاليف في القيم المرجعية (أي المضاعفات
القريبة من  ،)1يمكن أن تكون األنظمة الكهروضوئية
فقط فعالة من حيث التكلفة عندما يتجاوز سعر كهرباء
الشبكة  0.10دوالر أمريكي للكيلو واط في الساعة
في جدة و  0.115دوالر أمريكي للكيلو واط في الساعة
في الرياض .يمكن تركيب أنظمة الطاقة الكهروضوئية
وطاقة الرياح بشكل فعال من حيث التكلفة فقط عندما
يكون هناك ارتفاع في أسعار الكهرباء للشبكة وانخفاض
تكاليف تركيب توربينات الرياح .وبالتحديد ،عندما يكون
مجتمع كفاءة الطاقة في جدة ،يشمل النظام الهجين
األمثل من األلواح الكهروضوئية وتوربينات الرياح فقط إذا
كان معدل كهرباء الشبكة أعلى من  0.12دوالر أمريكي
للكيلو واط في الساعة وكانت تكاليف التركيب أقل
بنسبة  ٪ 40من تلك الموضحة في الجدول .4
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الشكل  .8تأثير سعر كهرباء الشبكة وتكلفة توربينات الرياح على اختيار النظام األمثل لمجتمعات كفاءة الطاقة في
( )aالرياض و ( )bجدة.
)(a
System Types
Grid
Grid/PV

الشبكة
الشبكة  /كهروضوئي
الشبكة  /الرياح  /كهروضوئي
Grid/Wind/PV

0.16

0.12

0.9

1.0

0.7
0.8
FL100 Capital Multiplier

0.6

)Rate 1 Power Price ($/KWh

0.20

سعر الطاقة بالمعدل ( 1دوالر /
كيلو واط ساعة)

أنواع النظام

نوع النظام األمثل

Optimal System Type

0.24

0.08
0.5

مضاعف رأس المال FL100
)(b

0.20

Grid/Wind/PV
الشبكة  /كهروضوئي
Grid/Wind

الشبكة  /الرياح  /كهروضوئي
الشبكة  /الرياح

0.16

0.12

1.0

0.9

0.7
0.8
FL100 Capital Multiplier

0.6

)Rate 1 Power Price ($/KWh

الشبكة

System Types
Grid
Grid/PV

0.24

سعر الطاقة بالمعدل ( 1دوالر /
كيلو واط ساعة)

أنواع النظام

األمثل
نوع النظام
Optimal System Type

0.08
0.5

مضاعف رأس المال FL100

المصدر :المؤلفون.

دور كفاءة الطاقة في تصميم مجتمعات سكنية خالية من الكربون :دراسة حالة للمملكة العربية السعودية

23

المناقشة

تأثير تكاليف أنظمة الطاقة الكهروضوئية
يوضح الشكل  9المجموعات المثلى ألنظمة الطاقة
الكهروضوئية  /الرياح بأقل قيم التكلفة المعيارية للطاقة
لمختلف أسعار كهرباء الشبكة وتكاليف تركيب األلواح
الكهروضوئية لمجتمعات كفاءة الطاقة في الرياض وجدة.
ُتستخدم مضاعفات التكلفة لألنظمة الكهروضوئية ،يتم
التعبير عنها بالنسبة للتكاليف المرجعية الملخصة في
الجدول  .4وبالتحديد ،يشير الشكل  9إلى أن األنظمة
الكهروضوئية تصبح فعالة من حيث التكلفة بمعدالت

كهرباء الشبكة الحالية فقط عندما تنخفض التكاليف
الكهروضوئية بنسبة ( ٪ 35أي ،مضاعف تكلفة قدره
 )0.75للرياض و ( ٪ 25أي مضاعف تكلفة  )0.65لمدينة
جدة .عندما تظل تكاليف الطاقة الكهروضوئية عند
المستويات الحالية (راجع الجدول  ،)4يجب أن يكون سعر
كهرباء الشبكة  0.11دوالر أمريكي للكيلو واط ساعة
في الرياض و  0.10دوالر أمريكي للكيلو واط ساعة
في جدة حتى تصبح األلواح الكهروضوئية فعالة من حيث
التكلفة مثل أنظمة التوليد في الموقع لمجتمعات كفاءة
الطاقة.
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الشكل  .9تأثير سعر كهرباء الشبكة وتكلفة نظام الطاقة الكهروضوئية على أنظمة الطاقة الكهروضوئية  /الرياح
المثلى في الموقع لمجتمعات كفاءة الطاقة في ( )aالرياض و ( )bجدة.
نوع النظام األمثل
0.24

0.16
0.12

1.0

0.9

0.8

0.7

0.6

سعر الطاقة بالمعدل 1
(دوالر  /كيلو واط ساعة)

أنواع النظام
الشبكة
الشبكة /
كهروضوئي

0.20

0.08
0.5

مضاعف رأس المال الكهروضوئي
نوع النظام األمثل
0.24

0.16

0.12

1.0

0.9

0.8

0.7

0.6

سعر الطاقة بالمعدل 1
(دوالر  /كيلو واط ساعة)

أنواع النظام
الشبكة
الشبكة /
كهروضوئي

0.20

0.08
0.5

مضاعف رأس المال الكهروضوئي

المصدر :المؤلفون.
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تأثير أسعار الكهرباء على الشبكة
تشير النتائج الموضحة في االشكال  10و  11بوضوح
إلى أن أسعار كهرباء الشبكة تؤثر بشكل كبير على
فعالية التكلفة ألنظمة الطاقة الكهروضوئية وتوربينات
الرياح كخيارات لتوليد الكهرباء في الموقع للمجتمعات
السكنية في السعودية .يوضح الشكل  10تأثيرات أسعار
كهرباء الشبكة على قيم التكلفة المعيارية للطاقة
المثلى الالزمة لتلبية متطلبات الكهرباء للمجتمعات
األساسية في الرياض لمختلف مستويات تكلفة نظام
الطاقة الكهروضوئية .وكما هو متوقع ،عندما تكون
أسعار الكهرباء أعلى ،تصبح األنظمة الكهروضوئية أكثر
فعالية من حيث التكلفة ،خاصة إذا كانت تكاليف تركيبها
أقل (أي وجود مضاعفات تكلفة أقل) .يؤدي التضمين
الفعال من حيث التكلفة لألنظمة الكهروضوئية كخيار
لتوليد الكهرباء في الموقع للمجتمعات إلى انخفاض قيم
التكلفة المعيارية للطاقة عند مقارنتها بأسعار شبكة
الكهرباء .ويوضح الشكل  11آثار ارتفاع أسعار كهرباء
الشبكة وانخفاض تكاليف الطاقة الكهروضوئية على
تصميم المجتمعات السكنية المحايدة للكربون .يوضح
الشكل مسارات  Paretoلحياد الكربون للمجتمعات
االساسية في الرياض (الشكل  )]a[ 11ولمجتمع كفاءة
الطاقة في جدة (الشكل  .)]b[ 11وتتضح بالتحديد
عندما يتم تحديد معدل كهرباء الشبكة عند  0.16دوالر
أمريكي للكيلو واط ساعة وخفض تكاليف تركيب الطاقة
الكهروضوئية بنسبة ( ٪ 20أي بمضاعف تكلفة )0.80

بالنسبة للتكاليف المرجعية في الجدول  .4على عكس
الحالة في الشكل  ،7تتمتع مسارات  Paretoبقيم تكلفة
معيارية للطاقة المثلى مع زيادة انبعاثات الكربون.
بالنسبة للمجتمع األساسي في الرياض ،تبلغ قيمة
التكلفة المعيارية للطاقة المثلى  0.140دوالر أمريكي
للكيلو واط ساعة لخفض انبعاثات الكربون بنسبة
 .٪ 44و بالنسبة لمجتمع كفاءة الطاقة في جدة ،تبلغ
قيمة التكلفة المعيارية للطاقة المثلى  0.143دوالر
أمريكي للكيلو واط ساعة ،مع انخفاض بنسبة  ٪ 43في
انبعاثات الكربون.
يلخص الجدول  8تكوين أنظمة الكهرباء المتجددة في
حاالت الحياد الكربوني .ويتم عرضها ألسعار شبكة
الكهرباء التي تبلغ  0.16دوالر أمريكي للكيلو واط
ساعة وخفض بنسبة  ٪ 20في التكاليف الرأسمالية
للطاقة الكهروضوئية مقارنة بالمستويات المرجعية
للمجتمع األساسي في الرياض ومجتمع كفاءة الطاقة
في جدة .مقارنة بالجدول  ،7زادت قيم التكلفة المعيارية
للطاقة في الجدول  8بالنسبة إلى أسعار الكهرباء
المرجعية وتكاليف الطاقة الكهروضوئية لتحقيق حالة
الحياد الكربوني للمجتمعين .يمكن أن تعود اسباب هذه
الزيادة في األسعار إلى عاملين )1( :ارتفاع سعر الكهرباء
من الشبكة ،والذي يلبي  ٪ 30من احتياجات الكهرباء
للمجتمعات ،و ( )2إدراج المزيد من األنظمة الكهروضوئية
في الموقع وتوربينات الرياح ،خاصة للمجتمع األساسي
في الرياض.
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الشكل  .10تأثير سعر كهرباء الشبكة والتكاليف الرأسمالية الكهروضوئية على قيم التكلفة المعيارية للطاقة المثلى
للمجتمعات األساسية في الرياض.
أثر تكلفة تركيب الطاقة الكهروضوئية  -المجتمع األساسي – الرياض

التكلفة المعيارية للطاقة (دوالر
أمريكي  /كيلو واط ساعة)

معدل كهرباء الشبكة (دوالر أمريكي  /كيلو واط ساعة)

المصدر :المؤلفون.
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المناقشة
الشكل  .11المسارات المثلى للتصميم المحايد للكربون لـ ( )aالمجتمع األساسي في الرياض و ( )bمجتمع كفاءة الطاقة في جدة.
)(a

المجتمع األساسي – الرياض
التكلفة المعيارية للطاقة (دوالر
أمريكي  /كيلو واط ساعة)

خفض انبعاثات الكربون ()٪
)(b

مجتمع كفاءة الطاقة – جدة
التكلفة المعيارية للطاقة (دوالر
أمريكي  /كيلو واط ساعة)

خفض انبعاثات الكربون ()٪

المصدر :المؤلفون.

الجدول  .8سعات أنظمة الكهرباء المتجددة وقيم التكلفة المعيارية للطاقة المطلوبة للمجتمعين لتحقيق الحياد الكربوني.
الموقع

نوع المجتمع

حجم
المصفوفات
الكهروضوئية
)(كيلو واط

حجم المحول (كيلو
واط)

التكلفة المعيارية
الجزء من الطاقة
سعة توربينات الرياح للطاقة (دوالر
المتجددة ()-
أمريكي  /كيلو
(كيلو واط)
واط ساعة)

الرياض

األساسي

3,000

1,700

2,000

0.187

0.70

جدة

كفاءة الطاقة

1,600

1,000

100

0.166

0.70

المصدر :المؤلفون.
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الملخص واالستنتاجات
بحثت هذه الدراسة في فعالية التكلفة لتصميم مجتمعات
محايدة للكربون في أربعة مواقع سعودية .تشير نتائج
التحسين لتحليل التصميم إلى أنه من الممكن تصميم
مباني سكنية محايدة للكربون في المملكة العربية
السعودية ،ولكن تعتمد فعاليتها من حيث التكلفة على
عدة عوامل:
يعد مستوى كفاءة الطاقة للوحدات السكنية في
المجتمعات السكنية ذا تأثير كبير على التكاليف
وفعالية التكلفة للتصاميم المحايدة للكربون.
وبالتحديد ،يمكن أن يؤدي خفض طلبات المجتمعات
الكهربائية من خالل تدابير كفاءة الطاقة التي أثبتت
فعاليتها إلى خفض التكاليف الرأسمالية بشكل كبير
وسعات أنظمة الطاقة المتجددة الالزمة لتحقيق حالة
الحياد الكربوني .على سبيل المثال ،عندما يتم تنفيذ
تدابير كفاءة الطاقة في مجتمع سكني في أبها،
ينخفض الطلب السنوي على الكهرباء بنسبة ،٪ 51
وينخفض حجم الطاقة الكهروضوئية الالزمة لتحقيق
الحياد الكربون بنسبة  ٪ 66وينخفض عدد توربينات
الرياح بنسبة .٪ 50
تعتبر أسعار كهرباء الشبكة ذات أهمية لفعالية
ووفقا
تكلفة أي نظام كهرباء متجددة في الموقع.
ً
ألسعار الطاقة الحالية ،ال تعد األنظمة الكهروضوئية
وال توربينات الرياح فعالة من حيث التكلفة للتركيب
في الموقع إلنتاج الكهرباء للمجتمعات السكنية.
على سبيل المثال ،بنا ًء على التكاليف الرأسمالية
الحالية ألنظمة الكهرباء المتجددة ،يجب أن يكون
سعر شبكة الكهرباء  0.10دوالر أمريكي للكيلو واط
ساعة في جدة حتى تصبح ألواح الطاقة الكهروضوئية
أنظمة توليد فعالة من حيث التكلفة في الموقع.

تؤثر التكاليف الرأسمالية لأللواح الكهروضوئية
وتوربينات الرياح على فعالية التكلفة والمزيج
المناسب ألنظمة الكهرباء المتجددة في الموقع.
وفقا ألسعار الكهرباء الحالية للشبكة ،يجب خفض
ً
تكاليف تركيب الطاقة الكهروضوئية بنسبة
مقارنة بالتكاليف المرجعية ،لتصبح فعالة من
،٪ 35
ً
حيث التكلفة في تحقيق الطلب جزئي ًا لمجتمع ذي
كفاءة في استخدام الطاقة في الرياض .وبالنسبة
لمجتمعات كفاءة استخدام الطاقة في جدة ،يجب
خفض تكاليف تركيب توربينات الرياح بنسبة ٪ 40
مقارنة بالتكاليف المرجعية إلى جانب ارتفاع أسعار
ً
الكهرباء في الشبكة بما ال يقل عن  0.12دوالر
أمريكي للكيلو واط ساعة لأللواح الكهروضوئية
وتوربينات الرياح لتصبح خيارات فعالة من حيث
التكلفة.

بنا ًء على نتائج هذه الدراسة ،تشمل التوصيات الرئيسة
لتعزيز تصميم مجتمعات سكنية محايدة للكربون في
المملكة العربية السعودية مجموعة من سياسات الطاقة.
تتضمن هذه السياسات بشكل اساسي إصالحات
أسعار الطاقة لزيادة أسعار الكهرباء في الشبكة .كما
تشمل حلول السياسة اعتماد برامج الحوافز لتعزيز تركيب
اعتمادا
األنظمة الكهروضوئية و  /أو توربينات الرياح،
ً
على موارد الموقع ،وتنفيذ تعريفات التغذية الكهربائية و
 /أو سياسات القياس الصافي للقطاع السكني.
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نبذة عن المؤلفين
منصف كرارتي
عاما في تصميم واختبار وتقييم تقنيات كفاءة
كان منصف باحث زائر بخبرة تفوق ً 30
الطاقة والطاقة المتجددة المطبقة في المباني ،وهو أستاذ ومنسق في برنامج أنظمة
البناء في كلية العمارة والبيئة بجامعة كولورادو.

محمد الدبيان
محمد باحث في برنامج المناخ والبيئة في كابسارك .تركز بحوثه على كفاءة الطاقة
والطلب على الطاقة وإصالحات األسعار .يقود حال ًيا مشروع نمذجة الطلب على الطاقة
في القطاع السكني الذي يحاكي الطلب على الطاقة ويقدر أثر برامج كفاءة الطاقة على
القطاع السكني في المملكة العربية السعودية .كما أنه جزء من مشروع نمذجة الطلب
على الطاقة في المملكة ويقدر اآلثار االقتصادية إلصالحات الدولة في أسعار الطاقة.
وهو حاصل على درجة الماجستير في الطاقة المتجددة والنظيفة من جامعة دايتون بوالية
أوهايو في الواليات المتحدة األمريكية ،ودرجة الماجستير في االقتصاد من جامعة بيردو
في مدينة ويست الفاييت بوالية إنديانا في الواليات المتحدة األمريكية.

نبذة عن المشروع
تعد هذه الدراسة جز ًءا من مشروع نمذجة الطلب السكني على الطاقة وكفاءة الطاقة في المملكة العربية
السعودية ،والذي يهدف إلى وضع نماذج دقيقة للمباني السكنية في المملكة بالكامل .تتمثل األهداف الرئيسة
للمشروع في ( )1فهم أفضل للوضع الحالي لقطاع اإلسكان في المملكة من حيث استهالكه للطاقة ،و ()2
تقييم إمكانات برامج كفاءة الطاقة المختلفة وإدارة االستجابة للطلب لتقليل الطلب على الكهرباء من األسر
والحكومة.
وعلى نطاق أوسع ،يهدف المشروع إلى مساعدة كابسارك في إجراء تقييمات تقنية واقتصادية وبيئية لخيارات
إدارة جانب الطلب السكني ،وبالتالي دعم صناع السياسات الذين يسعون إلى تصميم استراتيجيات طاقة مؤثرة
لقطاع اإلسكان في المملكة العربية السعودية.
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