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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  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
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
تق ّيم هذه الدراسة تأثير توجيهات عام  2020القاضية بالبقاء في المنزل  -الصادرة بسبب التدابير المبذولة
لمكافحة جائحة كوفيد - 19-على الطلب على الكهرباء في القطاع السكني في المملكة العربية السعودية.
تجمع الدراسة ما بين بيانات المسح المتعلقة باالستهالك الفعلي للطاقة الكهربائية وعمليات محاكاة اآلثار
المحتملة ألنماط البقاء في المنزل على المدى الطويل.
توصلت الدراسة إلى أن إغالق عام  2020أدى إلى زيادة بنسبة  ٪ 16في معدل استهالك الكهرباء في كل أنواع
المباني السكنية السعودية مقارنة بعام .2019
تقدر الدراسة أن من شأن توجيهات البقاء في المنزل على المدى الطويل أن تؤدي إلى زيادة معدالت الطلب على
الكهرباء السكنية في المملكة العربية السعودية بنسبة ٪ 13.5
يمكن أن تؤدي التحسينات المدخلة على اإلضاءة واألجهزة الكهربائية المنزلية إلى إلغاء زيادات الطلب على
الكهرباء المرتبطة بارتفاع معدالت استخدامها.
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الملخص
يق ِّيم التحليل الوارد في هذه الدراسة مدى تأثير التوجيهات
الرسمية القاضية بالبقاء في المنزل (أو حاالت العمل
عن بعد) المتعلقة بالتدابير المبذولة لمكافحة فيروس
كورونا المستجد (كوفيد )19-على استهالك الكهرباء
في المباني السكنية السعودية القائمة .ويستند هذا
التحليل إلى تقييم البيانات المرصودة التي تم الحصول
عليها من عينة الوحدات السكنية محل الدراسة ،فضال
عن النتائج المستمدة من نموذج طاقة المباني السكنية
( .)REEMونقوم على وجه التحديد ،بتقدير األثر المترتب
على التوجيهات القاضية بالبقاء في المنزل المفروضة
بسبب جائحة كوفيد 19-في معظم المناطق السعودية
في الفترة ما بين  15مارس و 15يونيو من عام ،2020
على استهالك الكهرباء السكنية .عالوة على ذلك،
تتناول الدراسة مدى التأثير المحتمل لنمط البقاء في
المنزل طويل المدى باستخدام نهج من أسفل إلى أعلى
والتحقق منه باستخدام نموذج اإلسكان السعودي .كما
توصلنا إلى أنه عندما قرنا أحوال الطقس بحالة اإلغالق
التي شهدناها عام  ،2020نجم عن ذلك حدوث زيادة في
استهالك الكهرباء بنسبة بلغت  ٪16مقارنة بعام 2019
لكل المباني السكنية السعودية .كما ترتبط معظم هذه

الزيادات بارتفاع معدالت استهالك الطاقة الكهربائية في
اإلضاءة واألجهزة الكهربائية المنزلية ،وتكييف الهواء
المرتبطة بالزيادة التي طرأت على مستويات إشغال
المساكن خالل ساعات النهار .أما إذا حدث تحول إلى نمط
حياة البقاء في المنزل (العمل عن بعد على سبيل المثال)
على المدى الطويل ،فإن استهالك الكهرباء السكنية
في المملكة العربية السعودية سيرتفع بنسبة ٪13.5
مقارنة بنمط اإلشغال الحالي .كما تشمل أفضل تدابير
التخفيف من كفاءة استخدام الطاقة المتبعة من أجل
الخفض الفعال الستهالك الكهرباء السكنية من حيث
التكلفة الناتج عن توجيهات البقاء في المنزل ،التعديل
التحديثي لمصابيح اإلضاءة باستخدام مصابيح الدايود
الباعثة للضوء ( )LEDواستبدال الثالجات القديمة
بوحدات متميزة ذات كفاءة في استهالك الطاقة .وال
شك أن التنفيذ الواسع النطاق ألي من هذين التدبيرين
سيؤدي إلى القضاء على معظم االستهالك المتنامي
للطاقة الكهربائية ،إن لم يكن كله .كما أن من شأن
أي في غضون فترة
هذه التدابير أن تؤتي ثمارها بسرعةّ ،
زمنية أقل من عام واحد من التعديل التحديثي لإلضاءة،
وعامين من استبدال الثالجات.
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الكلمات المفتاحية أو الداللية
تحليل التكاليف والفوائد ،استهالك الطاقة الكهربائية ،المباني السكنية المتاحة ،فترة اإلغالق ،تدابير كفاءة
استهالك الطاقة ،توجيهات الحجر المنزلي ،نموذج طاقة المباني السكنية.
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قوائم المختصرات والرموز
قائمة االختصارات

قائمة الرموز

 :ACتكييف الهواء

 :Ebaseاالستهالك األساسي الشهري للطاقة
[كيلوواط /شهر]

 :ACHتغيرات الهواء في الساعة
 :BLCمعامل حمل المبني []W/m2.oC
 :CDDدرجات التبريد على مدار عدة أيام []oC-days
 :DXالتوسع المباشر

 :Emاالستهالك الشهري للطاقة [كيلوواط ساعة /شهر]
 :Tbتوازن درجة الحرارة في المبني [درجة مئوية]
 :α, βمعامالت االنحدار المحددة بواسطة المعادلة ()1

 :EERنسبة كفاءة استهالك الطاقة
 :GCCدول مجلس التعاون الخليجي
:HEACمكيفات الهواء ذات الكفاءة العالية
 :HVACالتدفئة والتهوية وتكييف الهواء
 :MEPSالحد األدنى من معايير األداء في مجال الطاقة
 :REEMنموذج الطاقة السكنية
 :SAMAالبنك المركزي السعودي
 :SARالريال السعودي
 :SASOالهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة
 :USDالدوالر األمريكي
 :WDأيام العمل
 :WEHعطالت نهاية األسبوع والعطالت الرسمية
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 .1المقدمة
أصدرت معظم الدول في إطار الجهود الرامية للحد من
انتشار فيروس كوفيد 19-في عام  ،2020توجيهات
اإلغالق والبقاء في المنزل مما أدى إلى حدوث تغييرات
جذرية في عادات العمل ومعيشة الناس في كافة أنحاء
العالم ( .)Morison 2020وعادة ما يميل األفراد المحتجزون
في منازلهم أثناء فترات اإلغالق هذه إلى تغيير أوقات
استيقاظهم ونومهم وتأخيرها نظرا لمنعهم من الذهاب
إلى مقار عملهم واضطرارهم للعمل عن ُبعد .ونتيجة لذلك،
شهد الطلب على الكهرباء تحوال كبيرا تجاه قطاع المباني
تماما كما
السكنية ،ذلك ألن القطاعات األخرى إما أغلقت ً
كانت الحال بالنسبة لمعظم المباني التجارية ،أو أنها تعمل
بمستويات أدنى من النشاط ،كما كانت الحال بالنسبة
لمنشآت التصنيع (.)Krarti and Aldubyan 2021
فعلى سبيل المثال ،أظهرت بيانات الطلب على الكهرباء
المرصودة هذا التحول في إحدى محطات التوزيع في مدينة
ملبورن بأستراليا التي تخدم المباني السكنية والتجارية
باإلضافة إلى المرافق الصناعية .وقد أظهر التحليل أنه عند
مقارنة أسبوع واحد قبل فترة اإلغالق في الفترة (7 - 1
مارس من عام  ،)2020وأسبوع واحد خالل الفترة (28 - 22
مارس من عام  ،)2020فقد كان استهالك الكهرباء أقل
بنسبة  ٪ 7بالنسبة للمباني التجارية ،وأقل بمعدل ٪ 1
بالنسبة للمنشآت الصناعية ،ولكنه كان أعلى بنسبة 14
 ٪بالنسبة للمباني السكنية ،مما أدى إلى زيادة صافية
بنسبة  ٪ 1للمحطة بأكملها ( .)Farrow 2020كذلك
وردت مالحظة مماثلة في األرجنتين عند مقارنة استهالك
الكهرباء في األسابيع السابقة ،وبعد توجيهات اإلغالق
الصادرة بتاريخ  20مارس من عام  .2020وخلصت
الدراسة إلى أن الطلب على الكهرباء شهد انخفاضا بنسبة
 ٪ 32.4للعمالء الصناعيين ،وانخفاضا بنسبة ٪ 18.2
بالنسبة للمباني التجارية (.)Chambouleyron 2020
باإلضافة إلى ارتفاع معدالت الطلب على الكهرباء
السكنية ،شهدت أيضا أوقات ذروة الطلب تغيرا بالتزامن
مع حاالت اإلغالق .فعلى سبيل المثال ،أبلغ مشغل شبكة
الكهرباء اإليطالية عن انخفاض بنسبة  ٪ 8في استهالك
الكهرباء ،وتحول الطلب في أوقات الذروة إلى ساعة واحدة
في وقت الحق من الصباح الباكر لمالزمة المستهلكين

ألسرتهم لفترات زمنية أطول .كما تم اإلبالغ عن حدوث
تأخيرات مماثلة في أوقات ذروة استخدام الكهرباء في
دول أوروبية أخرى مثل فرنسا وإسبانيا وألمانيا ،حيث
تحول الطلب على الكهرباء في وقت الذروة في الصباح
صباحا إلى ما بين الساعة
ما بين الساعة ()8:00 - 6:00
ً
صباحا ( .)Morison 2020فيما أكد
()9:00 - 8:00
ً
تحليل الطلب على الكهرباء بالساعة بالنسبة للمنازل
الفردية ،حدوث تغيير في ساعات النهار لألشخاص في
الدول التي فرضت فيها تدابير اإلغالق أو توجيهات
البقاء في المنزل ( .)Krarti and Aldubyan 2021وفي
الواقع ،كانت تنبؤات الحمل الزمني بالساعة في وقت
الصباح للمنازل في بريطانيا منخفضة في الفترة ما بين
صباحا نظرا لتأخر أوقات استيقاظ
الساعة ( 5:00و)7:00
ً
المستهلكين .ومع ذلك ،فقد زادت معدالت استهالك
الكهرباء طوال ساعات النهار والمساء بنسبة تصل
إلى  ،٪ 25بما في ذلك خالل أوقات ذروة الطلب عند
المساء ( .)Gausden 2020واستنادا إلى بيانات عمليات
المسح ،فقد ارتفعت معدالت استهالك الطاقة السكنية
في أيرلندا من  ٪ 11إلى  ٪ 20أثناء فترة اإلغالق ،مع
حدوث زيادة أكبر في الفترة الواقعة ما بين الساعة 9:00
صباحا و 5:00مسا ًء ( .)Savills 2020كما لوحظ وجود
ً
نمط مماثل للطلب على الكهرباء السكنية في مدينة
أوستن بوالية تكساس األمريكية ،كما تم توثيقه عبر
العدادات الذكية لالستهالك النهائي (.)Hinson 2020
ونجد على وجه التحديد ،أن الطلب على الكهرباء المرتبط
بتكييف الهواء واإلضاءة واألجهزة الكهربائية المنزلية
شهد ارتفاعا ملحوظا خالل فترة توجيهات البقاء في
المنزل الصادرة في إطار التدابير المبذولة لمكافحة
كوفيد 19-في الفترة ما بين مارس حتى مايو من
عام  .)Hinson 2020( 2020أيضا ارتفعت معدالت
استهالك الكهرباء ألغراض تكييف الهواء المعدلة بحسب
أيام درجة التبريد ،بنسبة ٪ 25بين الفترة الواقعة ما بين
أبريل  2019 - 2017وشهر أبريل من عام Krarti( 2020
 .)and Aldubyan 2021كما ارتفعت أيضا وتيرة الطلب
على الكهرباء خارج أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف
الهواء بنسبة بلغت  ٪ 16خالل ساعات النهار في شهر
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 .1المقدمة
أبريل عام  ،2020مقارنة بذات الفترة من عام - 2017
.)Pecan Street( 2019
أما فيما يتعلق بدول مجلس التعاون الخليجي متضمنة
المملكة العربية السعودية ،فلم ترد أي بيانات إجمالية عن
الطلب على الطاقة بالنسبة للمباني السكنية .إال أن هذه
الدراسة تسعى إلى سد هذه الفجوة من خالل استخدام
نموذج الطاقة السكني ( )REEMمن أجل تقييم مدى تأثير
توجيهات البقاء في المنزل على الطلب على الكهرباء في

قطاع اإلسكان .كما يتوقع حدوث آثار محتملة للتحول
طويل األجل في أنماط العمل ،فضال عن أنه يجري تحليل
تكاليف وفوائد تدابير كفاءة استهالك الطاقة .ويتمثل
الهدف من هذه الدراسة في توفير البيانات التي يمكنها
إطالع مقرري السياسات وغيرهم من أصحاب المصلحة
بشأن السبل الكفيلة بإدارة عمليات اإلغالق المستقبلية،
أو التغييرات طويلة األجل في نمط الحياة من أجل زيادة
كفاءة استهالك الطاقة وخفض تكاليف الكهرباء ،البيئية
منها والمالية.
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 .2المنهجية
يستند نهج التحليل على التغييرات المرصودة على
سلوك واستهالك الكهرباء التي تم جمعها لعينة صغيرة
من المباني السكنية السعودية في الفترة الواقعة
ما بين عامي  2019و .2020كما يستخدم التحليل
نموذجا محدثًا للمباني السكنية لتقدير اآلثار اإلجمالية
ً
لتوجيهات البقاء في المنزل على الطلب على الكهرباء
لمختلف المناطق وأنواع المساكن السعودية .ويشار
هنا إلى نموذج المباني السكنية السعودية بنموذج
الطاقة السكني المعروف اختصارا باألحرف االستهاللية
( ،)REEMوهذا النموذج قادر على التنبؤ بالطلب على
ألي مدينة أو منطقة في المملكة العربية
الطاقة بالساعة ّ
أي عام من األعوام( (�Krarti, Aldub
السعودية خالل ّ
أوال ،يتم إيراد وصف
ً .)yan, and Williams 2020
تفصيلي للمنازل الخاضعة لعملية الرصد ،بما في ذلك
سماتها الرئيسة واالختالفات في استهالك الكهرباء
في الفترة الواقعة ما بين عام  2019والنصف األول من
عام  .2020ومن ثم يتم وضع نماذج للمنازل المرصودة
لتحديد التغيرات الرئيسة في أنماط اإلشغال الناجمة عن
توجيهات البقاء في المنزل لشهري مارس -يونيو من عام
 .2020عالوة على ذلك ،تمت إعادة معايرة نموذج الطاقة
السكني استنادا إلى استهالك الكهرباء المحدد لعام
وأخيرا ،يستخدم النموذج لتقدير مدى تأثير كل
.2019
ً
من فترة اإلغالق الفعلية ،وكذلك التحول المستقبلي
المحتمل آللية العمل من المنزل على الطلب على
الكهرباء ،فيما يتم إجراء تحليل التكاليف والفوائد من أجل
اتخاذ تدابير التخفيف المحددة لكفاءة استهالك الطاقة
الهادفة إلى خفض استخدام الكهرباء من جانب قطاع
المباني السكنية في المملكة العربية السعودية.
 1.2تقييم تأثير اإلغالق على استهالك الكهرباء في
المنازل المختارة
تم جمع بيانات استهالك الكهرباء لعام  2019واألشهر
الخمسة األولى من عام  2020من ست ( )6وحدات
سكنية تقع في مدينة “عنيزة” ضمن محافظة “القصيم”
بالمملكة العربية السعودية .ونجد أن الوحدات السكنية

تمتاز بالتنوع الكافي لتمثيل أنواع المساكن الرئيسة
في المملكة .وباعتباره جزءا من المهمة األولية لمراجعة
طاقة الوحدات السكنية ،تمت معالجة بيانات استهالك
الكهرباء باستخدام تقنية النمذجة العكسية بتطبيق
طريقة درجات التبريد على مدار اليوم لتحديد الحمل
الكهربائي األساسي ،واالستهالك األساسي الشهري
للطاقة ،ومعامل االنحدار ( ،)αكما هو موضح في
المعادلة األولى ( )1أدناه (:)Krarti 2010; 2012
)(1

حيث إن:

𝐸𝐸! = 𝛼𝛼. 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶! (𝑇𝑇" ) + 𝐸𝐸"#$% ,

•يشير الرمز ( )Emإلى استهالك الكهرباء خالل الشهر
( ،)mبينما يمثل الرمز ( CDDm(Tbدرجات التبريد على
مدار عدة أيام ،التي يتم تحديدها باستخدام توازن
درجة الحرارة ،فيما يشير الرمز ( )Tbللمباني السكنية
الخاضعة للمراجعة (.)Krarti 2012
•يشير الرمز ( )Ebaseإلى الحمل الكهربائي األساسي
للمباني السكنية الذي يشمل االستخدام
الشهري للطاقة الكهربائية خارج أنظمة التبريد
المتعلقة باألجهزة الكهربائية المنزلية واإلضاءة
(.)Krarti 2012
•يمثل الرمز ( )αمنحدر العالقة بين استهالك الكهرباء
ودرجات التبريد على مدار عدة أيام ،كما يعتمد على
(أي معامل
األداء العام للغالف الخارجي للمبنى ّ
أحمال المبنى أو معامل حمل المبنى) باإلضافة
إلى تواتر استهالك وكفاءة نظام تكييف الهواء
(.)Krarti 2012
ووفقا لطريقة تحليل درجة الحرارة اليومية ،فإن توازن
ً
درجة الحرارة ( )Tbيعتمد على تحديد درجة الحرارة الداخلية
للمباني ،فضال عن الحرارة المنتجة من داخل المبنى
ومدى التعرض ألشعة الشمس ،واإلضاءة وغيرها من
المعدات (.)Krarti 2010
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يوضح الشكل ( )1نتائج تحليل النمذجة العكسية
المستند إلى المعادلة األولى ( )1لستة منازل سعودية
تمت مراجعتها ،فيما يعتمد تحليل عام  2020على ثالثة
(أي جزء من فترة اإلغالق
شهور هي مارس وأبريل ومايو ّ
القسري في معظم أنحاء المملكة العربية السعودية)،
بينما يستند تحليل عام  2019على تسعة أشهر (من
مارس حتى نوفمبر) عندما ال يتم استخدام التدفئة .كما
يتم تقدير درجة التبريد اليومية استنادا إلى توازن درجة
الحرارة( ( )Tb = 24oCباستخدام طريقة (�Kehrig meth
 ،)od (1990بنا ًء على بيانات الطقس المحددة التي تم
الحصول عليها لعامي  2019وWorld Weather( 2020
.)2020; WBT 2020
يلخص الجدول ( )1قيم االستهالك األساسي الشهري
للطاقة ( )Ebaseومعامل االنحدار ( )αلجميع المنازل الخاصة
بكل من عامي  2019و ،2020باإلضافة إلى معامل
التحديد “ ”R2لمدى مالءمة المعادلة األولى ( .)1وكما
ذكر في الجدول ( ،)1فقد زاد الحمل األساسي لكل المنازل
في الفترة الواقعة ما بين عامي  2019و ،2020بينما
زاد المنحدر في خمسة من أصل ستة منازل تم تحليلها.
وتجاوزت قيم معامل التحديد  R2للنمذجة العكسية ٪92

في كل المنازل باستثناء منزل أسرة “( ”FNNإحدى
األسر التي شملتها الدراسة) .األمر الذي يمنحنا ثقة
عالية في تطبيق نموذج درجات التبريد على مدار اليوم
من المعادلة األولى ( )1إلى بيانات استهالك الكهرباء
أيضا دقة القيم المرتبطة به لكل
المرصودة .كما يوضح ً
من الحمل األساسي واالستهالك األساسي الشهري
للطاقة ومعامل االنحدار ( .)αأما بالنسبة لمجموعة
المباني السكنية التي تمت مراجعتها بالكامل ،فقد
زاد الحمل األساسي بنسبة  ،٪ 35وزاد معامل االنحدار
بنسبة  ٪ 20خالل فترة اإلغالق لعام  ،2020مقارنة بعام
 .2019ونجد من بيانات التحليل الواردة في الجدول (،)1
أنه تقرر أن نسبة متوسط الزيادة في إجمالي استهالك
الطاقة الكهربائية بلغت  ٪ 25.4بالنسبة لعام 2019
لكافة أنواع المنازل الستة الخاضعة للمراجعة خالل فترة
(أي اعتبارا من يوم 15
البقاء في المنزل لعام ّ 2020
مارس إلى يوم  15من شهر يونيو) .وتعزى هذه الزيادة
في الغالب إلى التغيرات في أنماط اإلشغال ،واستخدام
األنظمة كثيفة االستهالك للكهرباء داخل المنزل ،بما
فيها األجهزة الكهربائية المنزلية واإلضاءة ،كما تمت
مناقشته في القسم (.)2.2
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 .2المنهجية
الشكل  .1نتائج تحليل النمذجة العكسية الستهالك الكهرباء الشهري لعامي  2019و 2020لستة ( )6منازل سعودية.
االستخدام الشهري للطاقة مقابل درجة التبريد  24درجة مئوية على مدار اليوم ( )CDD-240C
لعامي  2019و ،2020منزل ()MHD
Monthly energy use vs CDD-24⁰C for 2019 and 2020, MHD house
2020
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االستهالك الشهري للطاقة مقابل درجة التبريد  24درجة مئوية على مدار اليوم ( )CDD-240C
لعامي  2019و ،2020منزل ()NAN
Monthly Energy Use vs CDD-24⁰C for 2019 and 2020, NAN House
2020
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االستهالك الشهري للطاقة مقابل درجة التبريد  24درجة مئوية على مدار اليوم ( )CDD-240C
لعامي  2019و ،2020منزل ()MAD
Monthly Energy Use vs CDD-24⁰C for 2019 and 2020, MAD House
2019
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االستهالك الشهري للطاقة مقابل درجة التبريد  24درجة مئوية على مدار اليوم ( )CDD-240C
لعامي  2019و ،2020منزل ()AHD
Monthly Energy Use vs CDD-24⁰C for 2019 and 2020, AHD House
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 .2المنهجية
االستهالك الشهري للطاقة مقابل درجة التبريد  24درجة مئوية على مدار اليوم ( )CDD-240C
لعامي  2019و ،2020منزل ()ISQ
Monthly Energy Use vs CDD-24⁰C for 2019 and 2020, ISQ House
2020
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و ،2020منزل
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الجدول  .1ملخص الحمل األساسي وانحدار استهالك الكهرباء بين ستة ( )6منازل سعودية باستخدام المعادلة
األولى (.)1
األحرف األولى
من األسر التي
تم مسحها

Ebase

MHD

1,385

NAN

MAD
AHD
ISQ

FNN

بيانات استهالك الكهرباء لعام 2020
α

كيلوواط ساعة(/
)شهر

كيلوواط /درجة(
)مئوية-أيام

2,584

16.46

7.21

2

بيانات استهالك الكهرباء لعام 2019

R

Ebase

α

0.98

كيلوواط ساعة(/
)شهر
1,009

كيلوواط /درجة(
)مئوية-أيام

1.00

2,342

11.24

7.29

2

R

0.95
0.96

611

7.71

1.00

505

6.31

0.92

2,075

8.45

1.00

1,301

5.69

0.94

2,639

13.16

0.92

1,766

10.56

0.97

972

1.84

0.49

724

2.23

0.55

 2.2تقدير التغيير في أنماط اإلشغال
والتشغيل
باإلضافة إلى بيانات استهالك الكهرباء لعام 2019
وبيانات النصف األول من عام  ،2020حصلنا كذلك على
بيانات أنماط سلوك شاغلي الوحدات السكنية للعينة
محل الدراسة عن طريق المسوحات واالستبانات .أيضا
تم جمع السمات المادية للمساكن بما فيها الخصائص
الهندسية ،وإنشاء الغالف الخارجي للمباني ،وأنواع
اإلضاءة واألجهزة الكهربائية المنزلية ،ونوع وأداء أنظمة
تكييف الهواء .إذ تعد هذه التفاصيل كافية إلنشاء نماذج
للطاقة الكهربائية باستخدام أداة محاكاة المبنى بالكامل
للتنبؤ بمعدالت استهالك الكهرباء بالساعة للوحدات
السكنية ( .)DOE 2020فضال عن استخدام بيانات
األحوال الجوية على مدار الساعة الخاصة بعام ،2019
والجزء األول من عام  2020في عمليات تحليل النمذجة
( .)WBT 2020كما يلخص الجدول ( )2أدناه الخصائص
الرئيسة لنماذج الكهرباء لثالث ( )3وحدات سكنية تمت

مراجعتها ،تمثل ثالثة أنواع شائعة ومنتشرة في المملكة
العربية السعودية متمثلة في الفيال ،والشقة ،والمنزل
التقليدي.
من ثم تمت معايرة نماذج الكهرباء التمثيلية الثالثة
باستخدام بيانات محوسبة شهريا الستهالك الكهرباء
في الفترة ما بين عامي  2019و ،2020وقد تم إيراد
نتائج تحليالت المعايرة لنماذج اإلسكان الثالثة في
الشكل ( )2لعام  ،2019والشكل ( )3لعام .2020
واستندت المعايرة لعام  2019إلى تعديل المعامالت
الفيزيائية غير المعروفة ،مثل معدل التسرب وكثافة
الطاقة بالنسبة لإلضاءة واألجهزة الكهربائية المنزلية.
على النقيض من ذلك ،فإن معايرة عام  2020تستند
فقط إلى التغييرات السلوكية التي تتألف من مستويات
اإلشغال بالساعة ،وأنماط استخدام اإلضاءة واألجهزة
الكهربائية المنزلية ،فيما ترد في الجدولين ( 3و )4على
التوالي جداول اإلشغال واإلضاءة واألجهزة الكهربائية
المنزلية لعامي  2019و.2020
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 .2المنهجية

الجدول  .2المالمح الرئيسة لنماذج الكهرباء لثالث ( )3وحدات سكنية في العينة المرصودة.
بناء النموذج
عدد الطوابق
المساحة اإلجمالية للطابق
تشييد الجدران
تشييد السقف
بناء األرضية
التزجيج
نسبة النافذة إلى الجدار
معدل تسرب الهواء
كثافة طاقة اإلضاءة
كثافة طاقة األجهزة الكهربائية
المنزلية
نقطة ضبط التبريد
نقطة ضبط التدفئة
نظام التدفئة والتهوية
وتكييف الهواء
معدل كفاءة استخدام الطاقة

فيال ()MHD

شقة ()ISQ

2

منزل تقليدي ()MAD
2

2

2
2
204م
167م
221م
 22ملم من الجص الخارجي  150 +ملم من الطوب الخرساني األجوف  20 +ملم من الجص الداخلي
 10ملم من السقف المشيد  200 +ملم من سقف خرساني مسلح  13 +ملم الجص الداخلي
بالط السيراميك  100 +ملم بالط خرساني ُمدرج
زجاج مفرد شفاف بإطارات خشبية
2

%15
1.0 ACH
3.2 W/m2

2.2 W/m2

5.4 W/m2

5.4 W/m2

2.0 W/m2

4.3 W/m2

24.5 °C

24°C

24°C

21.0 °C

20°C

20°C

سبليت DX
8.5

الشكل  .2مقارنة بين نتائج المحاكاة واالستهالك المقاس لعام  2019لثالث ( )3وحدات سكنية خاضعة للمراقبة.
MHD Energy Model - 2019

نموذج طاقة فيال ( – )MHDعام 2019

Predicted Demand
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MADعام 2019
(– )MAD
طاقة
نموذج
شقةEnergy
Model
- 2019
Measured
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نموذج طاقة منزل ( )ISQالتقليدي – عام 2019
ISQ Energy Model - 2019
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 .2المنهجية
الشكل  .3مقارنة بين نتائج المحاكاة واالستهالك المقاس لعام  2020لثالث ( )3وحدات سكنية خاضعة للمراقبة.
MHD Energy Model - 2020

2020
 –Demandعام
طاقة منزل ()MHD
 Demandنموذج
Measured
Predicted
الطلب المتوقع

3,500

الطلب المقاس

2,500
2,000
1,500
1,000
500

Apr

May

Feb

Mar

Month
الشهور

شهر)
Consumptionساعة/
الكهرباء (كيلوواط
استهالك
Electricity
)(kWh/month

3,000

0

Jan

فيال ()MHD

MAD Energy Model - 2020

نموذج طاقة شقة ( – )MADعام 2020

Measured Demand

Predicted Demand

الطلب المقاس

الطلب المتوقع

2,500

1,000

500

May

Apr

Mar

Month
الشهور

Feb

Jan

)Electricity Consumption (kWh/month

1,500

استهالك الكهرباء (كيلوواط ساعة /شهر)

2,000

0

شقة ()MAD
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 .2المنهجية
عام 2020
– Energy
Modelالتقليدي
)ISQ(- 2020
نموذج طاقة منزل
ISQ
Measured
Demand
المقاس
الطلب

Predicted
المتوقع
Demandالطلب

6,000

)Electricity Consumption (kWh/month

4,000

3,000

2,000

1,000

Apr

May

Feb

Mar

Month
الشهور

استهالك الكهرباء (كيلوواط ساعة /شهر)

5,000

0

Jan

منزل ( )ISQالتقليدي

الجدول  .3جداول السلوك الخاصة بمعايرة  2019لنماذج الكهرباء لثالث ( )3وحدات سكنية سعودية تمت مراجعتها.
فيالMHD

نموذج البناء

بيت MAPتقليدي

شقةISQ

الجداول
النموذجية

الساعات

أيام األسبوع
(األحد
-الخميس)

عطالت نهاية
األسبوع
والعطالت
الرسمية
(الجمعة-
السبت)

أيام األسبوع
(األحد
-الخميس)

عطالت نهاية
األسبوع
والعطالت
الرسمية
(الجمعة-
السبت)

أيام األسبوع
(األحد
-الخميس)

عطالت نهاية
األسبوع
والعطالت
الرسمية
(الجمعة-
السبت)

اإلشغال

1-8

100%

100%

80%

80%

100%

100%

8-14

50%

60%

50%

60%

30%

50%

اإلضاءة

األجهزة
الكهربائية
المنزلية

14-22

80%

70%

60%

70%

60%

90%

22-24

100%

100%

80%

80%

100%

100%

1-8

5%

10%

5%

8-14

20%

30%

50%

14-22

60%

70%

60%

22-24

5%

10%

5%

1-8

20%

20%

20%

20%

40%

40%

8-14

30%

30%

40%

50%

50%

50%

14-22

60%

70%

70%

80%

60%

90%

22-24

10%

10%

20%

20%

30%

40%
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 .2المنهجية

الجدول  .4جداول السلوك الخاصة بمعايرة  2020لنماذج الكهرباء لثالث وحدات سكنية.
نموذج البناء
الساعات
الجداول
النموذجية

اإلشغال
اإلضاءة

فيالMHD
أيام األسبوع عطالت نهاية
األسبوع
(األحد
والعطالت
الخميس)الرسمية
(الجمعة-
السبت)

شقةISQ
أيام األسبوع عطالت نهاية
األسبوع
(األحد
والعطالت
الخميس)الرسمية
(الجمعة-
السبت)

بيت MAPتقليدي
أيام األسبوع عطالت نهاية
األسبوع
(األحد
والعطالت
الخميس)الرسمية
(الجمعة-
السبت)

1-24

100%

100%

100%

1-8

10%

10%

40%

8-14

40%

30%

60%

14-22

60%

70%

90%

22-24

األجهزة
الكهربائية
المنزلية

10%

80%

1-8

20%

20%

50%

60%

10%

8-14

30%

30%

70%

90%

14-22

60%

70%

100%

100%

22-24

10%

10%

50%

70%

 3.2وصف نمذجة المباني السكنية
تم تطوير نموذج الطاقة السكني الذي يمثل كل الوحدات
السكنية القائمة في مختلف مناطق المملكة العربية
السعودية ،وقد قام الباحثين (Krarti, Aldubyan, and
 )Williams (2020بالتحقق من صحته ،ويشتمل النموذج
على  54وحدة سكنية تمثيلية ،مع بيان أنواعها وعمرها
ومواقعها.

كذلك تشمل أنواع المساكن الفلل ووحدات الشقق
السكنية والبيوت التقليدية ،ويلخص الجدول ( )5السمات
الرئيسة لنماذج اإلسكان السعودية ،بينما يوضح الشكل
( )4رسوم تمثيلية لنماذج البناء األولية.
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 .2المنهجية

الجدول  .5مواصفات تشييد المباني لثالث ( )3وحدات سكنية نموذجية سعودية.
نموذج البناء

فيال

وحدة سكنية

منزل تقليدي

عدد الطوابق
إجمالي مساحة الطابق
تشييد الجدار
تشييد السقف
تشييد األرضية

2

3

2

تزجيج النوافذ
نسبة النافذة إلى الجدار
معدل تسرب الهواء
نقطة ضبط التبريد
نظام التكييف
نسبة كفاءة استهالك الطاقة
فترة اإلشغال

2
2
232م
 1260م
525م
 20ملم من الجص الخارجي  150 +ملم من الطوب الخرسان األجوف  20 +ملم من الجص الداخلي
 10ملم من السقف المشيد  200 +ملم من سقف خرساني مسلح  13 +ملم من الجص الداخلي
بالط سيراميك  +لوح خرساني  100مم على الصف
بالط السيراميك  100 +ملم بالط خرساني ُمدرج
زجاج مفرد شفاف بإطارات خشبية
2

13%

15%

15%

معدل تغير الهواء في الساعة
0.8
 23درجة مئوية
أسبليت DX

معدل تغير الهواء في الساعة
0.8
 24درجة مئوية
مكيف شباك

معدل تغير الهواء في الساعة
0.8
 24درجة مئوية
مكيف شباك

7.5

8.5

8.5

على مدار  24ساعة

على مدار  24ساعة

على مدار  24ساعة

الشكل  .4رسوم تمثيلية لنماذج البناء لكل من (أ) فيال( ،ب) شقة( ،ج) منزل تقليدي.

)(c

)(b

)(a

يتم اختيار عمر الوحدات السكنية بحسب تاريخ بنائها وتشمل البناء الجديد (( )Nعادة ما يكون أقل من  5سنوات ومزود بعزل
الجدران واألسقف باإلضافة إلى وجود النوافذ مزدوجة الزجاج) ،والمساكن المبنية حديثًا (( )Rالتي يتراوح عمرها ما بين 10 - 5
سنوات وتشمل العزل الحراري في الجدران واألسقف فقط) ،والمباني القديمة (( )Oأي تلك التي تم تشييدها منذ أكثر من 10
سنوات بدون وجود عزل حراري ونوافذها زجاجية مفردة).
تعتبر ستة مواقع سعودية مسؤولة عن التباين في كل من الظروف المناخية ،والمناطق اإلدارية والتي تشمل جدة والرياض
والظهران وأبها وجازان وتبوك.
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 .2المنهجية
كذلك تم ،ألغراض هذه الدراسة ،تحديث توقعات
نموذج الطاقة السكني والتحقق منها باستخدام بيانات
استهالك الكهرباء لعام  ،2019وقد أصدر البنك المركزي
مؤخرا لقطاع المباني السكنية
السعودي هذه البيانات
ً
في المملكة ( )SAMA 2020لكل منطقة سعودية
وللمملكة بأكملها .أما فيما يخص تحليل إعادة معايرة
نموذج المباني السكنية ،فلم يتم اعتماد إال تغييرات
طفيفة فقط فيما يتعلق بكثافة طاقة اإلضاءة لتعكس
شيوعا لتجهيزات اإلضاءة من نوع
االستخدام األكثر
ً

المصابيح الثنائية الباعثة للضوء ( .)LEDفيما اتبعت
أنماط سلوك اإلشغال واألنماط التشغيلية لإلضاءة
واألجهزة الكهربائية المنزلية الجداول الزمنية الموضحة
في الجدول ( )3خالل عام  .2019وتم توضيح نتائج تحليل
التحقق من نموذج الطاقة السكني في الشكل ( ،)5حيث
أشار التحليل إلى تنبؤات جيدة مع فارق يبلغ أقل من ٪ 2
بين قيم االستهالك الفعلي ،وقيم االستهالك المتوقعة
لجميع المناطق وللمملكة العربية السعودية.

الشكل  .5تحليل التحقق من تنبؤات نموذج المباني السكنية باستخدام استهالك الكهرباء الصادر عن البنك المركزي لعام
 2019وفقا للمناطق السعودية.
140

100
80
60
40
20

KSA
المملكة

Southern
الجنوبية
SAMA-2019

ساما2019 -

Western
الغربية

Eastern
الشرقية

Central
الوسطى

ساعة /سنة)
 Electricityواط
للكهرباء (تيرا
االستهالك
Annual
السنويUse
)(TWh/year

120

0

Updated REEM Model

حدث
الم ّ
النموذج السكني ُ

المصدر :البنك المركزي السعودي (ساما)
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 .2المنهجية
يتم تطبيق نموذج الطاقة السكني لتحديد الكهرباء
الشهرية لعام  2019التي تستهلكها المباني السكنية
القائمة في المملكة العربية السعودية ،مصنفة بحسب
المنطقة كما هو موضح في الشكل  .)a(6وكما هو
متوقع ،وبسبب الحاجة الماسة للتكييف الالزم للحفاظ
على الراحة الحرارية داخل الوحدات السكنية ،فإن الطلب
على الكهرباء يشهد ارتفاعا مقدرا خالل أشهر الصيف لكل
مناطق المملكة .وينطبق بصفة خاصة على المنطقتين
الوسطى والغربية ،اللتين تتميزان بمناخ شديد الحرارة،
واللتين يتواجد بهما معظم المساكن السعودية .أما
بالنسبة للدولة بأكملها ،فنجد أن أعلى معدالت استهالك
الكهرباء تكون خالل شهر يوليو ،ويقدر هذا االستهالك
بثالثة أضعاف الكهرباء المستهلكة خالل شهر فبراير،
كبيرا من الكهرباء المستخدمة
مما يشير إلى أن جز ًءا
ً
في المباني السكنية في المملكة يرتبط بأجهزة تكييف
الهواء (.)Krarti, Aldubyan, and Williams 2020

الكهرباء في قطاع اإلسكان يعتبر األعلى في المنطقة
الغربية إذ يبلغ ( ،)٪ 34.8تليها المنطقة الوسطى
( ،)٪33.0والمنطقة الشرقية ( )٪19.3والمنطقة
الجنوبية ( ،)٪12.9كما هو موضح في الشكل  .)a(6إال
أن االختالفات الشهرية في االستهالك النهائي للكهرباء
الموضحة في الشكل ( )b(6تؤكد أن معظم استهالك
الكهرباء السنوي اإلجمالي لقطاع اإلسكان السعودي
ُيعزى إلى تكييف الهواء البالغ ( ،)٪64.0واإلضاءة البالغ
( )٪11.2واألجهزة الكهربائية المنزلية البالغ ( ،)٪9.1مع
التدفئة المكانية البالغ ( ،)٪7.8والمراوح أو المضخات
البالغ ( ،)٪7.8الالزمة لتشغيل معدات التدفئة والتبريد
وتسخين المياه التي تأتي في المرتبة األخيرة
(.)Krarti, Aldubyan, and Williams 2020

كذلك يمكن تصنيف توزيع إجمالي استهالك الكهرباء
في المباني السكنية السعودية بحسب المنطقة،
وأيضا بحسب االستخدام النهائي ،على النحو المبين
في الشكل ( .)b(6وكما هو متوقع ،واستناد ًا إلى عدد
السكان والمباني السكنية القائمة ،فإن استهالك

أثر توجيهات الحجر المنزلي على الطلب على الكهرباء في المباني السكنية :دراسة حالة عن المملكة العربية السعودية
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 .2المنهجية
الشكل  .6االستهالك الشهري للكهرباء من جانب القطاع السكني السعودي )a( ،بحسب المنطقة و( )bبحسب
االستخدام النهائي.
Energy Consumption - Saudi Arabia Regions
Housingالسعودية
المملكة العربية
استهالك الطاقة في المساكن – مناطق
16
14
12
10
8
6
4
2
Dec

Nov

Oct

Sep

Aug

Southern

الجنوبية

Jul
Month
الشهور
Western

الغربية

Jun

Eastern

الشرقية

May

Mar

Apr

Feb

0
Jan

Central

شهر)
استهالك الكهرباء (تيرا واط ساعة/
)Electricity Consumption (TWh/month

18

)(a

الوسطى

السعودية
توزيع استخدام الطاقة في المساكن – المملكة العربية
Housing Energy End-Use Distribution - Saudi Arabia
16
14
12
10
8
6
4
2
Dec

Nov
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مضخات /مراوح

Sep
Pumps/Fans

التبريد

Jul
Month

Aug
Cooling

الشهور

Jun

Heating

التدفئة

May
Appliances
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Lighting

األجهزة الكهربائية المنزلية

Feb

0
Jan

اإلضاءة
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 .3المناقشة
يتم باستخدام نموذج الطاقة السكني ،تقدير التأثيرات
المترتبة على التوجيهات الصارمة القاضية بالبقاء في
المنزل على استخدام الكهرباء ،التي فرضت على كافة
المناطق السعودية تقري ًبا في الفترة ما بين يوم  15من
شهر مارس إلى يوم  15يونيو عام  ،2020ومن ثم يتم
إنشاء موجز بيانات استخدام الكهرباء للمنازل الفردية
باإلضافة إلى المباني السكنية السعودية بالكامل .كما
يتم إجراء التحليل باستخدام نفس البيانات المتعلقة
بالطقس ()World Weather 2020; WBT 2020
للفترات السابقة وأثناء فترة اإلغالق ،وذلك من أجل
معايرة النتائج وتفسير تأثير التغييرات السلوكية فقط.
أي تغيير
عالوة على ذلك ،يجري تحليل الستكشاف أثر ّ
مستقبلي محتمل في عادات العمل ،على افتراض أن
أنماط شغل المساكن إبان سريان توجيهات البقاء في
المنزل الممتدة إلى عام كامل  -الحالة التي يمكنها أن
تحدث إذا كان هنالك انتقال طويل األجل إلى آلية العمل
من المنزل .وأخيرا ،يجري تقييم بعض تدابير كفاءة
استخدام الطاقة لمساعدة األسر على خفض استهالكهم
للكهرباء المرتبط بفترات البقاء في المنزل قصيرة
وطويلة األجل.

زيادة معدالت استهالك الكهرباء بنحو ، ٪16.0بالتزامن
مع تسجيل أعلى معدالت االستهالك خالل شهر أبريل
الذي شهد ارتفاع معدالت االستهالك بنسبة  ٪19.6في
عام  2020مقارنة بعام  .2019كما يلخص الجدول ()6
دقيقا لالستخدامات النهائية الرئيسة للكهرباء
تقييما
ً
ً
التي تسببت في حدوث هذه الزيادة خالل فترة اإلغالق.
أما بالنسبة إلى فترة اإلغالق بأكملها ،فقد شهدت
اإلضاءة أعلى زيادة في معدالت االستهالك ،و ُيقدر
أن تكون أعلى بنسبة ٪ 72.5في عام  2020مقارنة
بعام  .2019تليها األجهزة الكهربائية المنزلية بمعدل
( ،)٪42.9والتبريد ( ،)٪5.9والمضخات والمراوح (.)٪3.8
فيما انخفضت معدالت استهالك التدفئة بنسبة
 ٪16.5خالل فترة اإلغالق بسبب ارتفاع المكاسب
الداخلية المتأتية لشاغلي المساكن ،واإلضاءة ،واألجهزة
الكهربائية المنزلية .عالوة على ذلك ،يشير الجدول
( )6إلى أن شهر أبريل يعد بمثابة شهر انتقالي ،حيث
تبدأ معظم المساكن السعودية في استخدام التبريد
بمعدالت أكثر من أيام التدفئة .مما قد يفسر سبب
ارتفاع تأثير اإلغالق على استهالك الكهرباء خالل هذا
الشهر.

 1.3تأثير فترة اإلغالق على استهالك
الطاقة الكهربائية
يتناول هذا القسم من الدراسة تأثير اإلغالق على
استهالك الكهرباء في المباني السكنية السعودية.
وتناول التحليل على وجه التحديد ،الفترة الفعلية للبقاء
في المنزل الواقعة ما بين  15مارس و 15يونيو ،على
النحو المبين في الشكل ( .)7ويقارنها بإجمالي استهالك
المباني السكنية من الكهرباء لتلك الفترة من عام
 2019الذي تمت معايرته باألحوال الجوية .وكما يتضح من
البيانات الواردة في الشكل ( ،)7فقد أدى اإلغالق إلى
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 .3المناقشة
الشكل  .7استهالك الكهرباء للمساكن السعودية في الفترة ما بين شهري مارس إلى يونيو ،مقارنة بين العامين
 2019و.2020
استهالك المباني السكنية السعودية من الطاقة – فترة اإلغالق
Saudi Housing Energy Consumption - Lockdown Period
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الجدول  .6مقارنة االستهالك النهائي لكهرباء المباني السكنية السعودية ما بين عامي  2019و.2020
االستخدام
النهائي
(تيرا واط
ساعة /شهر)
اإلضاءة
األجهزة
الكهربائية
المنزلية
التدفئة
التبريد
مضخات أو
مراوح
المجموع

2019

2020

مايو

يونيو

مايو

يونيو

مارس

أبريل

مارس

أبريل

1.030

0.568

0.869

2.005

2.072

0.586

1.140

1.171

0.623

1.401

1.429

0.693

0.497

0.961

0.977

0.466

0.059

0.001

0.000

0.283

0.080

0.002

0.000

0.245

10.130

6.048

1.546

6.142

9.630

5.762

1.667

6.605

0.447

0.350

0.781

0.877

0.434

0.361

0.818

0.909

8.217

3.261

9.103

12.658

7.230

3.763

10.887

14.541
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 .3المناقشة
يوضح الشكل ( )8األثر اإلقليمي لهذا اإلغالق ويقارن
استهالك الكهرباء في الفترة الواقعة ما بين شهري
مارس ويونيو من عام  2020مع ذات الفترة من عام
 .2019وتتميز المنطقة الغربية من بين مناطق المملكة
بارتفاع عدد سكانها وكثافتها السكنية المرتفعة .التي
تسجل على هذا النحو ،أعلى زيادة في استهالك الكهرباء
بسبب عملية اإلغالق ،مع زيادة بنسبة  2.1تيرا واط
ساعة ،مما يمثل زيادة بنسبة  ٪ 17.5في الفترة من
عام  2019إلى عام  .2020بينما نجد أن لدى المنطقة
الجنوبية أدنى معدل للكثافة السكانية وأقل زيادة في
النسبة المئوية ( .)٪9.4ولعل ما يدعم ذلك مناخها
المعتدل الذي يجعل حصة أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف

الهواء أقل أهمية في المزيج النموذجي الستخدام األسر
للكهرباء السكنية .فيما تتميز المنطقة الوسطى
استهالكا
بمناخ حار وجاف للغاية .وبالتالي ،فإنها ُتظهر
ً
مرتفعا للكهرباء ألغراض التدفئة والتهوية وتكييف
ً
الهواء للمباني السكنية ،الذي يمثل زيادة كبيرة نسب ًيا
( )٪13.2في استهالك الكهرباء السكنية خالل فترة
اإلغالق .كذلك ُيقدر تأثير إغالق عام  2020على
استهالك الكهرباء السكنية في المنطقة الشرقية بنحو
٪ 14.7مقارنة بالفترة نفسها من عام  ،2019مما يجعل
هذه المنطقة تسجل ثاني أعلى معدل لالستهالك بين
المناطق السعودية األربع.

الشكل  .8التأثير المناطقي إلغالق عام  2020على استهالك الكهرباء السكنية في المملكة العربية السعودية.
التأثير المناطقي السعودي إلغالق عام 2020

Saudi Regional Impact of 2020 Lockdown
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 .3المناقشة
يوضح الشكل ( )9بيانات استهالك الكهرباء بالساعة
لمنزل في يوم واحد من شهر أبريل (األول من أبريل الذي
يتوافق مع يوم عطلة) في عامي  2019و ،2020هذه
البيانات خاصة بنوع الوحدات السكنية وعمرها وموقعها.
كما تشير االتجاهات العامة في هذه البيانات بالساعة إلى
أن الطلب على الكهرباء زاد بسبب اإلغالق خالل معظم
الساعات ،على الرغم من أن حجم ونمط هذه الزيادة
يعتمدان على نوع المبنى السكني وعمره وموقعه .فعلى
سبيل المثال ،تحدث الزيادة في الطلب على الكهرباء
في الغالب خالل ساعات النهار ،اعتبارا من الساعة 8:00
صباحا إلى الساعة  4:00مسا ًء ،عندما يستخدم الناس
ً
المزيد من األجهزة المستهلكة للكهرباء مثل الثالجات
والتلفزيونات وأجهزة الكمبيوتر على النحو المبين في
الشكل ( )a(9لمدينة الرياض ،والشكل ( )b(9لمدينة أبها.
ونالحظ في كال الموقعين ،أنه لم يعد بالنسبة للسكن
من نوع الفيال ذروة االستهالك الصباحية (حوالي الساعة
صباحا) ،أو ذروة االستهالك المسائية
السادسة ()6:00
ً
(الساعة السادة  6.00مسا ًء) ويعود السبب في ذلك إلى
أن معظم أفراد األسر في هذه المساكن يستيقظون
متأخرين ويبقون في المنزل ويستخدمون األجهزة
الكهربائية المنزلية واألجهزة األخرى المستهلكة للكهرباء
بدال من استخدام معظمها في وقت متأخر
طوال اليوم ً
في فترة ما بعد الظهر بالتزامن مع مواعيد العودة
إلى المنزل .والشاهد هنا ،أن الحجم النسبي للزيادة
في استخدام الكهرباء خالل النهار في الفترة الواقعة
بين عامي  2019و 2020يعتبر أعلى بالنسبة للفيال

في مدينة أبها مقارنة بالحال في مدينة الرياض ،ذلك
ألن احتياجات تكييف الهواء في اليوم األول من شهر
أبريل في مناخ أبها المعتدل تكون أقل مقارنة بالمناخ
الدافئ بالفعل في مدينة الرياض .ونجد أنه وبسبب هذا
التغيير السلوكي ،فإن ذروة الطلب انتقلت من األول
من شهر أبريل من الساعة  6.00مسا ًء في ،2019
إلى الساعة  5.00مسا ًء في عام  .2020أما بالنسبة
للمنازل التقليدية ووحدات الشقق السكنية ،فنجد أن
الطلب على الكهرباء طوال اليوم بأكمله قد شهد زيادة
ملحوظة .وقد يعزى هذا األمر إلى حدوث تحول طفيف
إلى حد ما في سلوك األسر في البيوت التقليدية ،التي
عادة ما يشغلها كبار السن والمتقاعدون (GASTAT
 .)2018وبالتالي  ،ظل بعض أفراد األسر الذين يعيشون
في منازل تقليدية يقيمون فيها حتى خالل عام ،2019
لكنهم اضطروا إلى البقاء في منازلهم لساعات أطول
في عام  ،2020مما أدى بدوره إلى ارتفاع وتيرة الطلب
على الكهرباء خالل فترة اإلغالق وإن كان ذلك بنحو
طفيف ،على النحو المبين في الشكل ( .)c(9أما فيما
يتعلق بوحدات الشقق السكنية التي تقطنها طائفة
واسعة من األسر ،وعادة ما تفضلها العائالت األصغر
س ًنا ( .)GASTAT 2018فإن تنوع األسر يؤدي إلى أنماط
مستيقظا
معيشية مختلفة ،حيث يظل البعض منهم
ً
ليال أثناء فترة اإلغالق ،مما يفسر ارتفاع معدالت الطلب
ً
على الكهرباء للشقق أثناء فترة اإلغالق في عام ،2020
كما هو موضح في الشكل (.)d(9
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 .3المناقشة
الشكل  .9البيانات بالساعة الستهالك الكهرباء في األول من شهر أبريل عام  ،2019واألول من شهر أبريل عام  2020لـ()a
نموذج حديث لفيال في مدينة الرياض )b( ،نموذج حديث لفيال في مدينة أبها( ،ج) منزل تقليدي قديم في مدينة الرياض،
( )cنموذج شقة جديد في مدينة الرياض.
بيانات استخدام الكهرباء لفيال حديثة الطراز ،الرياض ،األول من شهر أبريل
Electricity Use Profiles for a Villa Recent Model, Riyadh, April 1
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Use Profiles for a Villa Recent Model, Abha, April 1
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 .3المناقشة
بيانات استخدام الكهرباء لمنزل تقليدي قديم الطراز ،الرياض ،األول من شهر أبريل

Electricity Use Profiles for a Traditional Home Old Model, Riyadh, April 1
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بيانات نموذج جديد الستخدام الكهرباء لشقة ،مدينة الرياض ،األول من شهر أبريل

Electricity Use Profiles for an Apartment New Model, Riyadh, April 1

)(d

2020
عام 2019

عام 2020

2019

25

10
5

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

14

12 13
Hour

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

)Electricity Use (kW

15

استخدام الكهرباء (كيلوواط)

20

0

الساعات

أثر توجيهات الحجر المنزلي على الطلب على الكهرباء في المباني السكنية :دراسة حالة عن المملكة العربية السعودية

29

 .3المناقشة
يمكن من خالل النهج التصاعدي لنموذج الطاقة السكني،
الحصول على بيانات استخدام الكهرباء بالساعة لكامل
المباني السكنية السعودية ،على النحو المبين في
الشكل ( )10لألسبوع الممتد من يوم  1إلى يوم  7أبريل
قبل عام واحد من فترة اإلغالق وخاللها .وكما لوحظ
سابقا بالنسبة للمنازل الفردية ،فإن الزيادة في معدالت
ً

استهالك الكهرباء للمباني السكنية بأكملها تحدث خالل
ساعات النهار .بينما ال توجد تغيرات جوهرية في مستوى
استهالك الكهرباء في المباني السكنية السعودية خالل
ساعات الليل والصباح الباكر .كذلك ارتفعت ذروة الطلب
على أساس يومي ،بالتزامن مع تحول مدته ساعة واحدة
تقري ًبا من الساعة  5.00مسا ًء إلى الساعة  4.00مسا ًء.

الشكل  .10البيانات بالساعة الستهالك الكهرباء لكامل المباني السكنية السعودية خالل األسبوع (من  1إلى  )7من شهر
أبريل لعامي  2019و.2020
بيانات استخدام الكهرباء للمباني السكنية السعودية ،لأليام ( )7 - 1من شهر أبريل
Electricity Use Proﬁles for Saudi Housing Stock, April 1-7
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 .3المناقشة

 2.3تأثير اإلغالق لمدة عام
يستكشف هذا القسم من الدراسة مدى تأثير الفترات
المستقبلية لتوجيهات البقاء في المنزل على استهالك
الكهرباء في المساكن السعودية مع األخذ في االعتبار
األشهر والفترات الزمنية المختلفة .ذلك أنه يمكن لنمط
التحول
البقاء في المنزل أن يؤدي على المدى الطويل إلى
ّ
إلى آلية العمل من المنزل بين القوى العاملة السعودية،
ذلك التحول الذي يحدث في العديد من الدول يشجعها
على التقدم في تقنيات العمل عن بعد (Bloom et al.
2015; Felstead and Henseke 2017; Wheatley
 .)2017كما أن من المتوقع أن نشهد تسارع وتيرة التحول
إلى آلية العمل من المنزل بعد التعافي الصحي واالنتعاش
أوال،
االقتصادي من جائحة كوفيدً .)Baker 2020( 19-
يتم النظر في تأثير نمط البقاء في المنزل لمدة عام
على النحو المبين في الشكل ( ،)11ويلخص الجدول ()7
تأثير اإلغالق لمدة شهر على استهالك الكهرباء بالنسبة
لألسر السعودية .وكما لوحظ في الشكل ( ،)11فإن تأثير

وعادة
عمليات اإلغالق يختلف باختالف الشهر والموسم،
ً
ما تكون التأثيرات على استهالك الكهرباء ضئيلة خالل
أشهر الشتاء (مثل شهري يناير وفبراير) ،ولكنها تزداد
تصاعديا بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة ،خاصة خالل
أشهر الصيف في يوليو وأغسطس وسبتمبر .أما فيما
يتعلق بعمليات اإلغالق لمدة عام ،فيمكن أن يشهد
استهالك الكهرباء في المباني السكنية السعودية
ارتفاعا بنسبة ، ٪ 13.5مما ينجم عنه زيادة استهالك
الكهرباء بمعدل إضافي يبلغ  17.2تيرا واط ساعة في
السنة ،معظمها خالل األشهر الحارة .ويكون االستهالك
اإلضافي للكهرباء على وجه التحديد في أعلى مستوياته
خالل شهري يوليو وأغسطس ( 1.9تيرا واط ساعة في
الشهر) وفي أدنى مستوياته خالل شهري يناير وفبراير
(أقل من  0.1تيرا واط ساعة في الشهر) .كذلك لوحظ
في الجدول ( ،)7أن أعلى نسبة زيادة في هذا االستهالك
تحدث خالل األشهر المتأرجحة ،خاصة في شهري نوفمبر
(بنسبة  )٪ 23.6وأبريل ( )٪ 19.6التي ترتبط بتراجع
احتياجات التدفئة والتبريد.

الشكل  .11االستهالك الشهري للكهرباء من قبل المساكن السعودية قبل وأثناء فترة اإلغالق لمدة عام واحد.
االستهالك الكامل للطاقة السكنية  -المملكة العربية السعودية
Entire Housing Energy Consumption - Saudi Arabia
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الشكل  .11االستهالك الشهري للكهرباء من قبل المساكن السعودية قبل وأثناء فترة اإلغالق لمدة عام واحد.
الشهر

قبل اإلغالق
)تيرا واط(

أثناء اإلغالق
)تيرا واط(

الزيادة في استهالك الكهرباء
تيرا واط
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يناير

7.291

7.381
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9.190

10.995

1.804

19.6%

مايو

12.762

14.668

1.906

14.9%

يونيو

14.572

16.433

1.861

12.8%

يوليو

16.274

18.209

1.934

11.9%

أغسطس

16.166

18.103

1.938

12.0%

سبتمبر

13.445

15.294

1.849

13.8%

أكتوبر

11.224

13.099

1.874

16.7%

نوفمبر

7.212

8.912

1.699

23.6%

ديسمبر

6.622

7.790

1.168

17.6%

العام

126.891

144.040

17.149

13.5%
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يوضح الشكل ( )12اآلثار المترتبة على عملية اإلغالق
لمدة عام على استهالك الكهرباء السكنية بحسب
المنطقة السعودية .كما لوحظ ،ازدياد وتيرة استهالك
الكهرباء في جميع المناطق بمعدالت مختلفة بسبب
التغيرات الموسمية في المناخ .ونالحظ أن لدى المنطقة

الوسطى التي تضم المناطق األشد سخونة أدنى زيادة
في النسبة المئوية ( ،)٪10.9في حين أن لدى المنطقة
الجنوبية ذات المناخ المعتدل نسب ًيا أعلى زيادة في
النسبة المئوية (.)٪16.2

الشكل  .12االستهالك الشهري للكهرباء في المساكن السعودية قبل وأثناء فترة اإلغالق لمدة عام واحد.
تأثير المناطق السعودية للعيش وفق نمط البقاء في المنزل على المدى الطويل
قبل البقاء بالمنزل

During Stay-at-Home

أثناء اإلقامة بالمنزل
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يبين الشكل ( )13التغير في منحنى الحمل الزمني
بالساعة للوحدات السكنية الفردية حال حدث تحول لمدة
عام واحد إلى نمط البقاء في المنزل .ويزداد استهالك
الكهرباء في معظم المنازل بصفة عامة ،باستثناء
بضع ساعات خالل العام مرتبطة بساعات الصباح الباكر
واألوقات المتأخرة من الليل .وينطبق هذا األمر بشكل
خاص على الفلل كما تمت مناقشته في القسم (.)1.3
عالوة على ذلك ،تزداد ذروة الطلب في كل أنواع المباني
وخاصة وحدات الشقق السكنية .إذ أن ذروة الطلب على
الكهرباء لنموذج الشقة الجديد الواقع في مدينة الرياض
ترتفع من معدل  31.2كيلوواط قبل اإلغالق ،إلى 33.4
كيلوواط خالل فترة اإلغالق لمدة عام واحد .وتعد هذه
زيادة بنسبة  ،٪ 7على الرغم من أن الذروة نفسها لم

تشهد تغيرا ،وتحدث في الساعة  5.00مساء يوم 14
يوليو .وباإلضافة إلى الزيادة في معدالت استهالك
الكهرباء وارتفاع مستويات الطلب في أوقات الذروة،
تحسن عامل الحمل
فقد أدى اإلغالق لمدة عام واحد إلى ّ
الكهربائي (أي نسبة متوسط الطلب إلى ذروة الطلب)
بالنسبة لكل الوحدات السكنية ،وإن كان ذلك بنحو
مفيدا بالنسبة للشبكة من
طفيف .غير أن هذا سيكون
ً
حيث تحسين كفاءتها اإلجمالية لتوليد الطاقة .فعلى
سبيل المثال ،زاد عامل الحمولة لنموذج الفيال األخيرة
الموجودة في مدينة أبها من  ٪ 26.6في ظل ظروف
التشغيل العادية إلى  ٪ 32.9خالل فترة اإلغالق لمدة
عام واحد.

الشكل  .13تأثير اإلغالق لمدة عام على منحنيات مدة الحمل الكهربائي بالساعة بالنسبة لـ( )aنموذج فيال حديث في مدينة
الرياض )b( ،نموذج فيال حديث في مدينة أبها )c( ،منزل تقليدي قديم في الرياض )d( ،نموذج شقة جديد في الرياض.
تأثير البقاء في المنزل طويل األمد على استهالك الطاقة لنموذج الفيال الحديث بمدينة الرياض
Impact of Long-Term Stay-at-Home on Energy Use for a Villa Recent Model, Riyadh
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بمدينة أبها
تأثير البقاء في المنزل طويل األمد على استهالك الطاقة لنموذج الفيال الحديث
Impact of Long-Term Stay-at-Home on Energy Use for a Villa Recent Model, Abha
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تأثير البقاء في المنزل طويل األمد على استهالك الطاقة لنموذج منزل تقليدي قديم بمدينة الرياض

Impact of Long-Term Stay-at-Home on Energy Use for a Traditional Home Old Model, Riyadh
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تأثير البقاء في المنزل لمدة عام واحد على استهالك الطاقة لنموذج شقة جديد بمدينة الرياض

Impact of 1-Year Long Lockdown on Energy Use for an Apartment New Model, Riyadh
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يوضح الشكل  14الزيادة في استهالك الكهرباء بالساعة
في المباني السكنية السعودية بسبب اإلغالق لمدة عام
واحد .كما نجد باإلضافة إلى الزيادة في إجمالي استهالك
الكهرباء ،أن الطلب في أوقات الذروة شهد ارتفاعا من
 35.9ميجاواط إلى  37.7ميجاواط بسبب التحول في
تمديد فترة إشغال المنازل .كما لوحظ في الشكل (،)13

فإن الزيادة في استهالك الكهرباء ثابتة على مدار العام
حتى خالل ساعات الليل الشتوية التي ينخفض فيها
استهالك الكهرباء .وعالوة على ذلك ،تحسن عامل
الحمولة اإلجمالي بنحو طفيف ،من  ٪40.3قبل ذلك إلى
 ٪43.7خالل فترة اإلغالق لمدة عام واحد.

الشكل  .14تأثير اإلغالق لمدة عام على منحنيات مدة الحمل الكهربائي بالساعة لكامل المباني السكنية السعودية.
تأثير البقاء في المنزل طويل األمد على استهالك الطاقة بالنسبة للمباني السكنية السعودية
Impact of Long-Term Stay-at-Home on Energy Consumption of Saudi Housing Stock
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 3.3تحليل خيارات التخفيف من اآلثار
الضارة لتدابير كفاءة استهالك الطاقة
نقوم في هذا القسم بتقييم فوائد تدابير التخفيف
المحددة لكفاءة استهالك الطاقة من حيث آثارها في
حاالت اإلغالق مثلما حدث في عام  ،2020أو التحول
طويل األجل في أنماط إشغال المساكن إبان فترة
البقاء في المنزل بين األسر السعودية .ويتم على وجه
الخصوص ،النظر في أربعة تدابير لكفاءة استهالك
الطاقة ،على النحو التالي:
1 .استبدال كافة مصابيح اإلضاءة بما فيها مصابيح
الفلورسنت المدمجة ،بتجهيزات المصابيح الثنائية
الباعثة للضوء ( ،)LEDوينطوي هذا التدبير على
إمكانية الحد من كثافة طاقة اإلضاءة واستهالك
الكهرباء في منزل نموذجي بنسبة تصل إلى ٪ 70
(�DOE 2020; Krarti and Aldubyan 2020; Krar
.)ti, Dubey, and Howarth 2017
 2 .استبدال كل األجهزة الكهربائية المنزلية التي تفتقر
إلى الكفاءة في استهالك الطاقة ،على األقل ،بأجهزة
نجمة الطاقة ”Energy Star“ 1وخاصة الثالجات
والمجمدات .فإذا تم استبدال كل األجهزة الكهربائية
المنزلية بمعدات تلبي المعايير الحالية للهيئة السعودية
للمواصفات والمقاييس والجودة (SASO 2017,
 ،)2018a, 2018b, 2018cفيمكن بالتالي خفض
كثافة طاقة هذه األجهزة بنسبة تصل إلى  ٪ 65على
األقل (.)Krarti, Aldubyan, and Williams 2020

3 .استبدال وحدات التكييف الحالية بأنظمة عالية
الكفاءة يبلغ معدل كفاءة استهالكها للطاقة
( )12للوفاء بالمتطلبات الحالية للهيئة السعودية
للمواصفات والمقاييس والجودة.
4 .استبدال وحدات التكييف الحالية بأنظمة عالية
الكفاءة ال يقل معدل كفاءة استهالكها للطاقة عن
( )13لالستفادة من الخصم الحالي لبرنامج دعم
الطاقة المنزلية لألسر منخفضة الدخل (Al-Musa
.)2019; Krarti 2020; SEEC 2019
تقدر اآلثار المترتبة على هذه التدابير كما لو أنها
أوالّ ،
ً
نفذت قبل بدء فترة اإلغالق في عام  ،2020ومن ثم
يتم تقييم فوائد تدابير كفاءة استهالك الطاقة فيما
يتعلق بأداء الطاقة في المباني السكنية السعودية في
أخيرا ،تمت
ظل تحول في أنماط اإلشغال مدته عام واحدً .
مراعاة الفعالية من حيث التكلفة للتنفيذ الواسع النطاق
لهذه التدابير بافتراض تبني التحول في نمط البقاء في
المنزل لمدة عام.

أثر توجيهات الحجر المنزلي على الطلب على الكهرباء في المباني السكنية :دراسة حالة عن المملكة العربية السعودية

37

 .3المناقشة

 1.3.3تأثير تدابير كفاءة استهالك الطاقة
على فترة اإلغالق في عام 2020
يوضح الشكل ( )15تأثير تدابير كفاءة استهالك الطاقة
األربعة -إذا تم تنفيذها قبل فترة اإلغالق في عام 2020
 على استهالك الطاقة الكهربائية للمباني السكنيةالموجودة في المناطق السعودية المختلفة .كما أن
من شأن التعديل التحديثي لألجهزة الكهربائية المنزلية
ومصابيح اإلضاءة الحالية بتجهيزات المصابيح الثنائية
الباعثة للضوء والمعدات المصنفة بنجمة الطاقة في
كفاءة استهالك الطاقة ( )Energy-Star-ratedسيؤدي
إلى خفض كبير في تأثير اإلغالق على إجمالي استهالك
الكهرباء في المباني السكنية في المملكة بنسبة تتراوح
ما بين  ٪ 15.7و ٪ 9.4على التوالي .والواقع أن من شأن
تعديل أنظمة اإلضاءة الحالية أن يوفر حوالي  5.2تيرا واط
ساعة من استهالك الكهرباء ،مما يلغي الزيادة اإلجمالية

في استهالك الكهرباء في قطاع اإلسكان السعودي
خالل فترة اإلغالق لعام  .2020إال أنه يمكن الستبدال
وحدات التكييف الحالية بأنظمة أكثر كفاءة في استهالك
الطاقة أن يخفض بدرجة كبيرة من استهالك الكهرباء في
المباني السكنية خالل فترة اإلغالق.
إن استخدام وحدات التكييف المصنفة ضمن فئتي
كفاءة استهالك الطاقة ( 12و )13سيوفر على وجه
التحديد ما يتراوح ما بين  ٪ 22.3و ٪ 25.8على التوالي
من إجمالي استهالك الكهرباء خالل فترة اإلغالق لعام
 .2020كما سيكون إلدخال تعديالت على وحدات
التكييف تأثير أكبر على المباني السكنية الواقعة في
حارا للغاية.
المنطقة الغربية للمملكة ،التي تشهد
طقسا ً
ً
فضال عن أن من شأن هذا التعديل التحديثي لكل من
اإلضاءة واألجهزة الكهربائية المنزلية أن يكون له تأثير
ثابت على كافة المناطق السعودية خالل فترة اإلغالق.

الشكل  .15استهالك الكهرباء خالل فترة إغالق عام  2020لحالة خط األساس ،وبعد تدابير كفاءة استهالك الطاقة.
Impact
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on 2020
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 2.3.3تأثير تدابير كفاءة استهالك الطاقة
على فترة البقاء في المنزل لمدة عام
في حالة فرض البقاء في المنزل لمدة عام بسبب عملية
اإلغالق طويل األجل ،أو على األرجح بسبب تحول القوى
العاملة في المملكة العربية السعودية إلى آلية العمل من
المنزل ،فيمكن لتدابير كفاءة الطاقة األربعة المختارة
أن تعمل على خفض االستهالك الشهري للكهرباء في
المباني السكنية السعودية كما تم توضيحه في الشكل
( .)16وكما هو متوقع ،فإن استخدام وحدات التكييف
عالية الكفاءة يؤدي إلى تحقيق أعلى معدالت التوفير
خالل أشهر فصل الصيف ،عندما تكون األحمال الحرارية
للتبريد كبيرة في كافة مناطق المملكة .كما أن من شأن
عمليات التعديل التحديثي لتجهيزات اإلضاءة واألجهزة
الكهربائية المنزلية أن تعمل على تحقيق وفورات في

الطاقة على مدار العام .والواقع أنه يتم تعزيز فوائد تدابير
التعديل التحديثي هذه خالل أشهر الصيف ألنها تخفض
مكاسب الحرارة الداخلية ،وتخفض في نهاية المطاف
من استهالك الكهرباء المرتبط بأجهزة التكييف .فيما
كان الستبدال أنظمة التكييف التأثير األكبر على مدار
عام واحد ،حيث وفر ذلك ما يتراوح بين  23.5٪و32.0
٪عند تركيب الوحدات المصنفة بفئتي كفاءة استهالك
الطاقة ( 12و )13على التوالي .كذلك يمكن أن لتدابير
التعديل التحديثي لإلضاءة واألجهزة الكهربائية المنزلية
أن تؤدى إلى خفض إجمالي استهالك الكهرباء في
المباني السكنية السعودية بنسبة تتراوح ما بين ٪ 13.3
و ٪ 9.2على التوالي .ومجددا ،يمكن أن يغطي تعديل
طاقة اإلضاءة وحده الزيادة السنوية الكاملة في الكهرباء
التي تكبدتها المباني السكنية السعودية بسبب التحول
إلى تبني أنماط العمل من المنزل.

الشكل  .16التوفير في االستهالك الشهري للكهرباء خالل فترة اإلغالق لمدة عام واحد المرتبط بالتدابير األربعة لكفاءة
استهالك الطاقة.
وفورات استهالك الطاقة الناجمة عن تدابير كفائة الطاقة – المباني السكنية السعودية
األجهزة الكهربائية المنزلية

اإلضاءة

نسبة كفاءة استهالك الطاقة
في التكييف ()13

نسبة كفاءة استهالك الطاقة
في التكييف ()12

Energy Use Savings from Mitigation Measures - Saudi Housing Stock
EER-13

EER-12
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Appliances
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 3.3.3تحليل تكاليف وفوائد تدابير كفاءة
استهالك الطاقة
يتم في هذا القسم تقييم فعالية تكاليف تدابير كفاءة
استهالك الطاقة من منظور األسرة السعودية ،مع
مراعاة التنفيذ على نطاق واسع .وتعتمد تكاليف تنفيذ
هذه التدابير على نوع السكن وعدد وحدات التكييف في

كل منزل .كما يورد الجدول ( )8تكاليف تنفيذ التدابير
األربعة لكل نوع من أنواع الوحدات السكنية في المباني
السكنية السعودية الحالية .ويوفر برنامج دعم الطاقة
حافزا يأتي في هيئة خصم قدره  900ريال
المنزلية ً
سعودي (أي ما يعادل  240دوالر أمريكي) لكل وحدة
تعديل أنظمة التبريد بمعدات التكييف المصنفة بنسبة
كفاءة استهالك طاقة ال تقل عن .)SEEC 2019( 13

الجدول  .8تكاليف تنفيذ تدابير كفاءة استهالك الطاقة بحسب نوع السكن السعودي.
تدابير التخفيف من كفاءة
استهالك الطاقة

فيال

نوع السكن
منزل تقليدي

شقة

التعديل التحديثي لإلضاءة

 508دوالر أمريكي

 321دوالر أمريكي

 1220دوالر أمريكي

 1215دوالر أمريكي

 729دوالر أمريكي

 1459دوالر أمريكي

 4493دوالر أمريكي

 10168دوالر أمريكي

 24402دوالر أمريكي

 5106دوالر أمريكي

 11554دوالر أمريكي

 27729دوالر أمريكي

 3606دوالر أمريكي

 8160دوالر أمريكي

 19583دوالر أمريكي

تحديث األجهزة الكهربائية
المنزلية
نسبة كفاءة التكييف ()12
* التعديل التحديثي
نسبة كفاءة التكييف ()13
التعديل التحديثي *
نسبة كفاءة التكييف()13
التعديل التحديثي* مع حافز
برنامج دعم الطاقة المنزلية
لألسر منخفضة الدخل

المصادر.DOE (2020), GASTAT (2018), Krarti and Aldubyan (2020) and Krarti, Dubey, and Howarth (2017( :
*بنا ًء على عدد وحدات التكييف لكل نوع من أنواع المساكن الواردة في أحدث مسح لإلسكان السعودي (الهيئة العامة لإلحصاء )2018
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تبعا
تختلف أسعار الكهرباء بالنسبة لألسر السعودية ً
لتفاوت مستويات االستهالك الشهري بمعدالت تبلغ
 0.048دوالر أمريكي /كيلوواط ساعة للمجموعة األولى
 6,000كيلو واط ساعة ،و 0.08دوالر أمريكي /كيلو
واط ساعة ألي مجموعة متبقية ( .)SEC 2020ويرد في
الجدول ( )9تقديرات الفترة المرجعية للتنفيذ الواسع
النطاق للتدابير األربعة لكفاءة استهالك الطاقة،
بافتراض تبني نمط البقاء في المنزل لمدة عام واحد .كما
تتسم التعديالت التحديثية لتجهيزات اإلضاءة واألجهزة
الكهربائية المنزلية بالفعالية العالية من حيث التكلفة،
مع فترات استرداد تتراوح ما بين  0.6سنة وسنتين
على التوالي .وتكون فترات االسترداد الستبدال أنظمة
التكييف أطول أمدا ،إذ تبلغ  7.1سنوات لمعدل كفاءة
استهالك الطاقة ( )12وحدة ،و 7.0سنوات لمعدل
كفاءة استهالك الطاقة ( )13وحدة إذا لم يتم تطبيق
حوافز برنامج دعم كفاءة الطاقة المنزلية .أما عندما يتم

تطبيق حافز الخصم البالغ  240دوالر أمريكي لكل وحدة،
فيتم بالتالي تخفيض فترة االسترداد لألسرة السعودية
النموذجية إلى مستوى مقبول يبلغ  5سنوات (Krarti,
 .)Aldubyan, and Williams 2020أما من المنظور
الحكومي ،فيمكن أن تكلف االستثمارات الخاصة
ببرنامج دعم كفاءة الطاقة  6.0مليار دوالر أمريكي إذا
استبدلت كل المساكن الحالية أجهزة تكييفها الحالية
بوحدات مصنفة بمعدل كفاءة استهالك الطاقة ()13
عاما ،مع
وحدة ،مما يؤدي إلى فترة استرداد تبلغ ً 1.7
األخذ في االعتبار أن تكلفة إنتاج الكهرباء تبلغ 0.10
دوالر أمريكي /كيلوواط ساعة (DOE 2020; GASTAT
 .)2018لذلك ،فإن االستثمار في برنامج دعم كفاءة
الطاقة يعد ً
فعال للغاية من حيث التكلفة بالنسبة
للحكومة السعودية ،حتى بدون النظر إلى الفوائد
األخرى مثل خفض االنبعاثات الكربونية ،واالحتياجات
المستقبلية لبناء محطات الطاقة.

الجدول  .9تحليل تكلفة تدابير كفاءة استهالك الطاقة لخفض استهالك الكهرباء لمدة عام كامل في أنماط البقاء في المنزل.
فترة االسترداد
(سنوات)

المعيار

توفير الكهرباء (تيرا
واط ساعة /سنة)

تكاليف التنفيذ (مليار
دوالر أمريكي)

اإلضاءة

19.228

0.953

التوفير في التكاليف
(مليار دوالر أمريكي/
سنة)
1.538

األجهزة الكهربائية المنزلية

11.467

1.843

0.917

2.0

نسبة كفاءة التكييف ()12

31.212

17.828

2.497

7.1

نسبة كفاءة التكييف ()13

36.101

20.258

2.888

7.0

نسبة كفاءة التكييف ()13
مع الحافز

36.101

14.307

2.888

5.0

0.6

المصادرDOE (2020), GASTAT (2018) and Krarti, Aldubyan, and Williams (2020( :
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يقارن الشكل ( )17فترات االسترداد المتعلقة بالتدابير
األربعة للتعديل التحديثي المطبقة على المباني السكنية
السعودية الحالية أثناء وقبل عملية اإلغالق لمدة عام
واحد ،ومن الواضح أن هذه التدابير األربعة أكثر فعالية
من حيث التكلفة في ظل ظروف اإلغالق مقارنة بأنماط
المعيشة العادية ،كما يتضح من فترات االسترداد
المنخفضة .فعلى سبيل المثال ،تزيد معدالت استرداد

األجهزة الكهربائية المنزلية التي يجري عليها تعديل
تحديثي من عامين أثناء فترة اإلغالق إلى ثالثة سنوات
خالل الظروف العادية .والواقع أن الوفورات المحتملة في
ألي إجراء للتعديل التحديثي
الطاقة الكهربائية قد تعزز ّ
يستهدف األنظمة التي تستخدم بنحو متكرر أثناء فترة
اإلغالق الممتد أو في حالة العمل من المنزل.

الشكل  .17فترات استرداد تدابير كفاءة الطاقة األربعة ،قبل وأثناء فترة اإلغالق لمدة عام واحد.
فعالية تكاليف تدابير كفاءة الطاقة قبل وأثناء البقاء في المنزل طويل األمد
Cost Effectiveness
Retrofit
المنزل Measures Before
and During
Long-Term
Stay-at-Home
فيofالمنزل
أثناء البقاء
البقاء في
قبل
During Stay-at-Home

Before Stay-at-Home
10
9
7
6
5
4
3
2

االستردادPayback
)Period (Years
(سنوات)
فترة

8

1
AC EER-13 with Incentive

نسبة كفاءة التكييف
( )13من دون حوافز

AC EER-13
كفاءة
نسبة
التكييف ()13

AC EER-12
كفاءة
نسبة
Retrofit
Measure
التكييف ()12

Appliances
الكهربائية
األجهزة
المنزلية

Lighting

اإلضاءة

0

إجراء التعديل التحديثي
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 .4الملخص والخاتمة
أشار التحليل الذي تم تلخيصه في هذه الدراسة إلى أن
األسر السعودية زادت في المتوسط من وتيرة الطلب
على الكهرباء خالل فترة اإلغالق المتعلقة بكوفيد-19
التي استمرت في الفترة من يوم  15مارس حتى يوم
 15يونيو من عام  .2020وتعتبر زيادة استخدام اإلضاءة
واألجهزة الكهربائية المنزلية المساهم الرئيسي في
االرتفاع الكلي لمعدالت استهالك الكهرباء في الوحدات
السكنية السعودية .كما تشير بيانات الكهرباء المرصودة
التي تم الحصول عليها من المنازل السعودية التي تمت
مراجعتها إلى أن التوجيهات القاضية بالبقاء في المنزل
قد زادت من إجمالي استهالك الطاقة الكهربائية في
هذه المنازل بنسبة بلغت  .٪ 25.2عالوة على ذلك ،فإن
نموذج الطاقة السكني المحدث الذي تم التحقق من
قدر أن توجيهات البقاء في المنزل على الصعيد
دقتهّ ،
الوطني قد أدت إلى زيادة بنسبة  ٪ 16.0في استهالك
الطاقة الكهربائية في المباني السكنية بسبب زيادة
استخدام اإلضاءة واالستخدامات النهائية المتعلقة
باألجهزة الكهربائية المنزلية خالل ساعات النهار .كذلك تم
تقييم اآلثار المترتبة على استهالك الكهرباء في المملكة
من جراء التحول المحتمل في أنماط المعيشة إلى نظام
العمل من المنزل باستخدام نفس النموذج .كما توصل
النموذج إلى أن استهالك الكهرباء في المباني السكنية
السعودية شهد ارتفاعا بنسبة  ٪ 13.5عند تبني نمط
البقاء في المنزل لمدة عام ،مما أدى إلى زيادة إضافية
في استهالك الكهرباء بمعدل  17.2تيرا واط ساعة في
السنة ،ويرجع ذلك في الغالب إلى زيادة احتياجات تكييف
الهواء خالل أشهر الصيف الحارة .كما تم باإلضافة إلى
ذلك ،إجراء تقييم حلول التخفيف من كفاءة استهالك

الطاقة للحد من آثار أي تحول طويل األجل إلى آلية العمل
من المنزل .وقد تبين أن التعديل التحديثي لتجهيزات
اإلضاءة واألجهزة الكهربائية المنزلية الحالية ،ال سيما
الثالجات والمجمدات ،يعتبر أكثر الخيارات فعالية من
حيث التكلفة فيما يتعلق بخفض معدالت استهالك
الطاقة الكهربائية ،وبالتالي تخفيض فواتير الكهرباء
السكنية .كما ستكون فترات االسترداد لهذه التعديالت
التحديثية أقل من عامين .والواقع أن التعديل التحديثي
لإلضاءة وحده كفيل بالقضاء على زيادة استهالك الطاقة
الكهربائية الناجمة عن أي فترة إغالق قصيرة أو طويلة
األجل .باإلضافة إلى ذلك ،أكد التحليل الذي تم إجراؤه
في هذه الدراسة أن استبدال وحدات التكييف بأنظمة
ذات كفاءة أعلى في استهالك الطاقة له آثار مفيدة،
بغض النظر عن نمط الحياة الذي يتم تبنيه ،ويمكن
أن يؤدي القيام بذلك إلى تحقيق تخفيض كبير في
استهالك الكهرباء السكنية ،ال سيما إذا كانت نسبة
كفاءة استهالك الطاقة في وحدات التكييف ال تقل عن
( )13وحدة .كذلك يمكن تخفيض فترة استرداد التعديل
التحديثي لمعدل كفاءة استهالك الطاقة في وحدات
التكييف ( )13وحدة ألسرة سعودية نموذجية (من  7إلى
 5سنوات) من خالل برنامج الحوافز الحكومية المستمر
خصما قدره 240
لبرنامج دعم كفاءة الطاقة  ،الذي يوفر
ً
دوالر أمريكي /للوحدة .كما تبين على وجه الخصوص ،أن
برنامج دعم كفاءة الطاقة فعال للغاية من حيث التكلفة
بالنسبة للحكومة السعودية ،مع فترة استرداد أقل من
عامين ،فضال عن أنه ينطوي على إمكانية كبيرة للحد
من االنبعاثات الكربونية.
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الهوامش
 1نجمة الطاقة (باإلنجليزية)Energy Star : برنامج تديره وكالة حماية البيئة األمريكية ووزارة الطاقة األمريكية لتعزيز كفاءة
الطاقة ،حيث يوفر هذا البرنامج معلومات عن استهالك الطاقة للمنتجات واألجهزة باستخدام طرق موحدة مختلفة ،كما يثبت
ملصق نجمة الطاقة في أكثر من  75فئة مختلفة من المنتجات المعتمدة والمباني التجارية والمنشآت الصناعية.
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عن المؤلفين
محمد الدبيان
باحث في برنامج المناخ والبيئة التابع لمركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية
(كابسارك) ،ويركز بحوثه على كفاءة استهالك الطاقة ،والطلب على الطاقة ،واصالحات
األسعار .يقود حال ًيا مشروع نمذجة الطلب على الطاقة في القطاع السكني في المملكة
العربية السعودية الذي يحاكي الطلب على الطاقة ،ويقدر اآلثار االقتصادية المترتبة
أيضا بنمذجة المباني السكنية في المملكة من
على إصالحات أسعار الطاقة ،كما يقوم ً
أجل تقييم كفاءة استهالك الطاقة ،وخيارات التعديل التحديثي .محمد 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 األمريكية.
منصف كرارتي
عاما في تصميم واختبار وتقييم كفاءة استهالك
باحث زائر يتمتع بخبرة تزيد عن ً 30
الطاقة المبتكرة ،وتقنيات الطاقة المتجددة المطبقة على المباني السكنية ،كما أنه يعمل
أستاذا ومنسقا لبرنامج أنظمة البناء بقسم الهندسة المدنية والبيئة والمعمارية في جامعة
كولورادو األمريكية.

حول المشروع
من المسلم به ضمنا أن القطاع السكني يستهلك غالبية الطاقة الكهربائية المحلية ،ويسهم في ذروة الطلب
بدرجة كبيرة .وبالتالي ،فإن من شأن محاكاة كافة أنواع المباني أن تساعد مقرري السياسات على فهم مساهمة
المباني السكنية الحالية في سوق الكهرباء واالقتصاد الوطني ،مما من شأنه معاونتهم في نهاية المطاف على
وضع وتنفيذ سياسات فعالة لكفاءة استهالك الطاقة.
تشكل هذه الدراسة جزءا من مشروع نمذجة الطلب السكني على الطاقة وكفاءة استهالكها في المملكة
العربية السعودية ،الذي يهدف إلى نمذجة المباني السكنية السعودية بالكامل .ويتمثل الغرض من هذا المشروع
في )1 :التوصل إلى فهم أفضل للوضع الحالي لقطاع اإلسكان في المملكة العربية السعودية من حيث
استهالك الطاقة ،و )2تقييم آثار تنفيذ البرامج المختلفة لكفاءة استهالك الطاقة ،واستجابات الطلب لخفض
وتيرة استهالك الكهرباء السكنية .كذلك يهدف هذا المشروع إلى مساعدة مركز الملك عبد الله للدراسات
والبحوث البترولية (كابسارك) على إجراء تقييمات فنية واقتصادية وبيئية لخيارات إدارة الطلب السكني من أجل
معاونة أصحاب المصلحة المحليين المعنيين على وضع سياسات فعالة لتعزيز أداء قطاع اإلسكان السعودي في
مجال كفاءة استهالك الطاقة.
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