1 |

اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي

2019

Saudi Energy Eﬃciency Center

خادم الحرمين الشريفين

الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود

ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع

صاحب السمو الملكي األمير محمد بن سلمان

المحتويات

الملخص التنفيذي

10

التعريف بالمركز

12

اختصاصات المركز

14

مجلس إدارة المركز

16

أعضاء مجلس اإلدارة

18

الهيكل التنظيمي للمركز السعودي لكفاءة الطاقة

19

البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة

20

الهيكل التنظيمي للبرنامج

22

فرق العمل

23

فريق المراجعة والتنسيق

24

المبادرات والمنجزات 2019م

27

قطاع المنافع

28

قطاع الصناعة

32

قطاع المباني

36

قطاع النقل البري

40

قطاع التخطيط الحضري وتبريد المناطق

44

ممكنات كفاءة الطاقة

47

الفحص والمراقبة والشهادات

48

خدمات شركات الطاقة

50

تنمية القدارت والتأهيل

52

نشر الوعي

54

مبادرة أجهزة التكييف

60

تطوير بيئة العمل الداخلية

67

الكفاءة المؤسسية

68

الموارد البشرية

70

الموارد المالية

72

تقنية المعلومات

74

الملخص التنفيذي

 | 10التقرير السنوي 2019

الملخص
التنفيذي

| 11

يســتعرض تقريــر العــام 2019م أبــرز الجهــود والمبادرات التي تــم العمل على
استكمالها من خالل القطاعات الرئيسة المستهدفة والمستهلكة للطاقة
فــي المملكــة ،الســيما بــدء العمــل فــي مبــادرة المنافــع ،وذلــك بعــد إدراج
قطاعــات إمــداد الطاقــة بالمملكــة فــي تنظيــم المركــز الســعودي لكفــاءة
الطاقــة ،وتوســيع العمــل فــي نطــاق الصناعــة ليشــمل كفــاءة اســتخدام
اللقيــم فــي العمليــات الصناعية.
الملخــص التالــي يلقــي الضــوء علــى أبــرز الجهــود واألنشــطة المنجــزة أو
المســتمرة فــي المبــادرات وتشــمل اآلتــي:

تم إطالق النسخة المحدثة من البوابة اإللكترونية في
قطاع المباني لجمع بيانات استهالك الطاقة للجهات
الحكوميــة ،مــع إصــدار الدليل اإلرشــادي لبرنامــج إدارة
الطاقــة (للمبانــي الحكوميــة) المتوافــق مــع معاييــر
الـــمواصفة  ،ISO50001وتعميمــه علــى أربــع جهــات
حكوميــة بالتنســيق مــع مركــز تحقيق كفــاءة اإلنفاق،
كما بدأ المختصون في إعداد مواصفة لمعامل كفاءة
الطاقة الموسمي (. )SEER

تم جمع وتدقيق بيانات استهالك
الطاقــة في قطــاع الصناعة لعام
 2018مــن جميــع مصانــع الحديــد
واألسمنت والبتروكيماويات (176
ً
مصنعــا) ،كمــا تــم عمــل دراســة
شاملة لمعرفة الفرص والتحديات
التي تواجهها القطاعات الصناعية
األخــرى لتحســين كفــاءة الطاقــة
فيها ،وكذلك االنتهاء من مراجعة
النتائــج النهائيــة لخــط األســاس
للمرحلــة األولــى) )2024 – 2020
لمبــادرة كفاءة اســتخدام اللقيم،
ومقارنتهــا مع المعايير العالمية،
وعرضهــا علــى جميــع المصانــع
المشــمولة تحت النطاق.

فــي قطــاع النقــل البــري تــم إصــدار المرحلــة الثانيــة
مــن معيــار اقتصــاد الوقــود (Saudi CAFE Phase
 ، )IIوالتــي تشــمل أهــداف اقتصــاد الوقــود لألعــوام
( ،)2023-2021وتحديــث البوابــة اإللكترونية لبطاقات
كفاءة الطاقة ( )sls.gov.saلتشمل التصميم الجديد
لبطاقــة الســيارات الكهربائيــة ،كما أنهــى المختصون
فــي «المركــز» دراســة بدائــل منــع اســتيراد المركبــات
المســتعملة غيــر المطابقــة لكفــاءة الطاقــة والعمــر
المســموح بــه .

ً
اجتماعــا للجنــة
تــم عقــد ()11
التنفيذيــة «للمركــز» ،تــم خاللهــا
مناقشــة َت َقـ ُّـدم الجهــود لتحقيق
المبادرات لدى المختصين في فرق
العمــل ،والعوائق التــي تواجهها
والحلــول الممكنــة.
تم تحديد مؤشرات األداء الرئيسية
في قطاع المنافع لحساب كفاءة
الطاقة لكل قطاع ،وتطوير نماذج
جمع البيانات ،ودليل المستخدم،
مع تحديد خط األساس لمستويات
كفاءة الطاقة في توليد الكهرباء
وتحليــة الميــاه واإلنتــاج المــزدوج
وإصدار تقارير بذلك.

بَ ـ ْـدء التطبيــق اإللزامــي علــى البطاقــات الجديــدة فــي
المنافــذ الجمركية واألســواق لألجهــزة المنزلية فيما
يتعلق بالفحص والمراقبة والشهادات ،كما تم تطبيق
الرقابة على اإلنارة «الجزء الثاني» في المصانع والمنافذ
الجمركيــة ،وإعــادة تصديــر ( )945,064منتجـ ًـا مــن قبل
المنافــذ الجمركيــة ،وتنفيــذ ( )18جولــة رقابيــة علــى
المصانــع والمســتودعات ومنافذ البيع.
وصــل عــدد الشــركات المرخصــة لتقديــم خدمــات
كفــاءة الطاقــة إلــى أكثــر مــن ( )45شــركة ،كمــا قــام
«المركــز» بمراجعــة أكثر من ( )34مشـ ً
ـروعا وردت من

الشــركة الوطنيــة لخدمــات كفــاءة الطاقــة ( ترشــيد)
والموافقــة عليهــا ،وتــم إطــاق البوابــة اإللكترونيــة
للقيــاس والتحقــق لمشــاريع كفــاءة الطاقــة ،والتــي
سيتم من خاللها استقبال ودارسة طلبات الموافقة
علــى المشــاريع فــي القطاعيــن الحكومــي والخــاص.
ً
طالبا من طالب الكليــــات الهندســــية فــــي
بدأ ()637
( )13جامعة سعودية بدراسة منهج كفــاءة الطاقــة،
ً
فضـ ً
طالبا من طالب الكليات التقنية،
ـا عن ()12.153
ً
تدريبيـا فـي عـدة مــدن
ونفـذ «المركـز» ( )24برنامجـا ً
ً
متــدربا.
بالمملكــة اســتفاد منهــا أكثــر مــن ( ) 596
وضــع «المركــز» خطــة لنشــر الوعــي بيــن منســوبي
الجهــات الحكوميــة وبــدأ فــي تنفيذهــا ،حيــث تــم عقد
( )19اجتماعـ ًـا تنسـ ً
ـيقيا مــع ممثلــي الجهــات لشــرح
الخطــة ،كمــا تــم إنتاج وتوزيــع عدد(  ) 28تصميمـ ًـا ً
ثابتا
يناســب جميــع القطاعــات (مدنــي – عســكري – طبــي –
تعليمــي) ،وعــدد ( )2موشــن (عربي – إنجليــزي) ،ونفذ
«المركــز» خمــس حمــات توعوية موجهــة للمجتمع،
تنوعت ما بين حمالت مركزة ألكثر من شهر وحمالت
قصيــره لم تتجــاوز ( )3أســابيع.
مبادرة أجهزة التكييف عالية الكفاءة بلغ عدد المواطنين
المستفيدين من المبادرة في عام التقرير أكثر من 30
ألــف مواطــن ،حيــث تــم إنشــاء منصــة إلكترونيــة لربط
المصانــع الوطنيــة والمتاجــر المشــاركة فــي المبادرة،
ومتابعــة ســير العمــل والتدقيــق وصرف المبالــغ ،كما
تم تغطية جميع مناطق المملكة بمشــاركة أكثر من
( )400متجــر ،مــع تفعيــل البيــع عــن طريــق المنصــات
اإللكترونية للمتاجر المشــاركة في المبادرة.
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الهدف

تأسيس المركز

رسالة المركز

مقر المركز

• تم إنشاء المركز السعودي لكفاءة الطاقة
بقرار من مجلس الوزراء الموقر رقم ()363
وتاريخ  24ذو القعدة 1431هـ .
• صــدر بتاريــخ  17محــرم 1433هـــ قــرار آخــر
ً
متضمنــا
للمجلــس الموقــر بالرقــم ()16
الموافقــة علــى تنظيــم المركــز ،وتفصيــل
مهامــه ،وعـ ً
ـددا مــن المــواد المعنيــة بدور
المركــز ومــوارده .
• في  3رجب 1439هـ صدرت موافقة مجلس
الــوزراء الموقر بالرقم ( )353على التنظيم
الجديد للمركز السعودي لكفاءة الطاقة .

يقــع مقر المركز الســعودي لكفــاءة الطاقة
فــي مجمــع الرائــدة الرقميــة بحــي النخيل في
مدينــة الريــاض ،وليــس له أي فــروع أخرى.

يهــدف المركــز إلــى ترشــيد إنتاج واســتهالك
الطاقة بما يكفل رفع كفاءتها في المملكة،
إضافة إلى توحيد الجهود سواء بين الجهات
الحكومية أو غير الحكومية في هذا المجال.

الحفــاظ علــى الثــروة الوطنيــة مــن مصــادر
الطاقة ،بما يعـزز التنمية واالقتصاد الوطني
عــن طريــق ترشــيد ورفــع كفــاءة الطاقــة
فــي المملكــة ،بمــا يحقــق أدنــى مســتويات
االستهالك الممكنة بالنسبة للناتج الوطني
العــام والســكان .
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اختصاصات
المركز
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يضطلــع المركــز بمجموعــة مــن االختصاصــات والصالحيــات التــي
تدعمــه فــي تحقيــق األهــداف المنوطــة بــه ،وتشــمل:
وضــع برامــج وطنيــة لكفــاءة
الطاقــة وتحديــد المؤشــرات
واألهداف والخطط والسياسات
المتعلقــة بذلك.
اقتراح مشاريع األنظمة الخاصة
بكفاءة الطاقة بالتنســيق مع
الجهات المعنية.
إصــدار اللوائــح الفنيــة وتحديــد
المعايير واإلجراءات التي تحقق
كفــاءة الطاقــة ،بمــا فــي ذلــك
المعايير الخاصة بالمباني وتبريد
المناطق.
التنســيق مع الجهات المعنية
لوضــع المواصفــات القياســية
لألجهزة والمعدات ونظم اإلضاءة
ووســائل النقــل وغيرهــا ،بمــا
يحقق كفاءة الطاقة.
وضــع األســس المناســبة التي
تساعد على إدارة برنامج بطاقات
كفــاءة الطاقــة بالتنســيق مع
الجهات المعنية.
إرساء القواعد الالزمة لترخيص
وتأهيل مقدمي خدمات كفاءة
ً
تمهيــدا الســتكمال
الطاقــة،
المتطلبات النظامية الالزمة.
المساهـمـــــة مــع الجـهـــات
المعنيــة فــي وضــع القواعــد
الالزمــة المتعلقــة باختبــارات
كفــاءة الطاقــة.
تقــــــديم الخـــــــدمات الفنــيــة
واالستشارية في مجال تدقيق
الطاقــة والقياس والتحقق.

إعــداد الدليــل الوطني للقياس
والتحقق لخدمات كفاءة الطاقة
ونشره ومتابعة تحديثه.
مراقبــة االلتزام بمعايير كفاءة
الطاقــة واتخــاذ جميــع التدابير
التــي تحقــق ذلك.
إعــداد تقاريــر دورية عن كفاءة
الطاقة في المملكة بالتعاون
مع الجهات المعنية.
الحصول على المعلومات والوثائق
المتعلقة بكفاءة الطاقة من
أي شخص مستخدم للطاقة.
تطويــر قواعــد البيانات الالزمة
لتحقيق مهمات المركز بالتعاون
مع الجهات المعنية.
تشجيع ودعم إجراء الدراسات
والبحوث في المجاالت المتعلقة
بكفاءة الطاقة.
إعداد تقارير دورية عن معدالت
إنتــاج واســتهالك الطاقــة في
المملكة ،بالتعاون مع الجهات
المعنية.
تحفيــز إقامــة البرامــج التدريبية
في المجاالت المتعلقة بكفاءة
الطاقة.
اعتماد البرامج التدريبية المهنية
والجهــات المختصــة المانحــة
لشهادات التدريب في المجاالت
المتعلقة بكفاءة الطاقة.

التنســيق والمتابعــة إلعــداد مناهــج وأنشــطة
لكفــاءة الطاقــة فــي التعليــم العــام والعالــي
والمهنــي ،بالتعــاون مــع الجهات والمؤسســات
التعليميــة المعنيــة.
إقامــة المعارض والمؤتمرات والبرامج والندوات
بالتعــاون مــع جهــات االختصــاص لنشــر الوعــي
فــي مجــال كفــاءة الطاقة.
تشــجيع االســتثمار والتمويــل في المجــاالت التي
تهــدف إلــى تحقيــق كفــاءة الطاقة.

القيام باالتصال والتعاون الدولي ،وتمثيل المملكة
خارجيـ ًـا في المجــاالت المتعلقة بكفــاءة الطاقة
لالستفادة من تجارب وخبرات الدول األخرى.
توقيع مذكرات التفاهم واالتفاقيات مع الهيئات
الدولية واإلقليمية ،والهيئات المحلية الحكومية
والجهات غير الحكومية ،من الشركات والمؤسسات،
في المجاالت المتعلقة بكفاءة الطاقة.
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مجلس
إدارة
المركز
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للمركــز الســعودي لكفاءة الطاقة مجلس إدارة يرأســه ســمو وزيــر الطاقة ،وعضوية
عــدد مــن الجهات الحكومية وشــركات مملوكة للدولة ،ويعد المجلس هو الســلطة
المهيمنــة علــى إدارة شــؤون المركــز وتصريــف أمــوره ،ولــه صالحيــات باتخــاذ جميــع
القــرارات الالزمــة لتحقيــق أغــراض المركــز فــي حــدود ما تضمنتــه أحــكام التنظيم .

مهام مجلس اإلدارة
تتركز مهام مجلس إدارة المركز السعودي لكفاءة الطاقة في النقاط التالية:
وضــع االســتراتيجيات العامــة ،ورســم التوجهات
األساســية ،وتحديــد أهــداف المركــز الرئيســية،
واعتمــاد الخطــط والبرامــج والسياســات الالزمة
لتحقيقهــا ،واإلشــراف علــى تنفيذهــا ومتابعتهــا.
اعتماد هيكل المركز التنظيمي ،واعتماد اللوائح
الماليــة واإلداريــة والفنيــة بمــا ّ
يمكــن المركز من
تحقيق أهدافه.
تحديــد واعتمــاد المقابــل المالــي الــذي يتقاضــاه
المركــز عــن األعمــال والخدمــات التــي يقدمهــا.
الموافقة على مشروع ميزانية المركز ،وحسابه
الختامــي ،وتقريــر مراجــع الحســابات ،والتقريــر
ً
تمهيــدا لرفعهــا بحســب اإلجــراءات
الســنوي،
النظاميــة المتبعــة.

قبــول التبرعــات والهبــات والمنــح والوصايــا
واألوقــاف والمســاعدات التــي تقــدم للمركــز،
وتوظيفهــا فيمــا يخــدم أهــداف المركــز.
تعييــن مراجــع حســابات خارجــي (أو أكثــر) مــن
األشــخاص ذوي الصفــة الطبيعيــة أو الصفــة
االعتباريــة المرخــص لهــم بالعمل فــي المملكة،
وتعييــن مراقــب مالــي داخلــي ،وتحديــد أتعابهــم.
تشــكيل لجنــة تنفيذيــة للمجلــس مــن أعضــاء
المجلــس ،وتحديــد اختصاصاتهــا ،وتشــكيل فرق
العمــل واللجــان مــن أعضــاء المجلــس أو مــن
غيرهــم ،وتحديــد اختصاصاتهــا .
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الهيكل التنظيمي
للمركز السعودي لكفاءة الطاقة

أعضاء
مجلس إدارة
المركز

اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم

ﻣﻜﺘﺐ اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم

إدارة اﻟﻜﻔﺎءة اﻟﻤﺆﺳﺴﻴﺔ

مدير عام المركز
ً
ً
ً
عاما للمجلس.
وأمينا
عضوا

ثالثة أعضاء من المتخصصين وذوي الخبرة
يتم تعيينهم بقرار من مجلس الوزراء الموقر .

اﻟﺸﺆون اﻹدارﻳﺔ

اﻟﺸﺆون اﻟﻔﻨﻴﺔ

إدارة اﻟﺘﻮﻋﻴﺔ واﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ

إدارة اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ

اﻹدارة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

إدارة اﻟﻨﻘﻞ

إدارة اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ

إدارة اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ

إدارة ﺗﻘﻨﻴﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت

إدارة اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ

اﻹدارة اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ

إدارة ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻘﺪرات واﻟﺘﺄﻫﻴﻞ

إدارة اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ

إدارة ﺷﺮﻛﺎت ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻄﺎﻗﺔ
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البرنامج
السعودي
لكفاءة
الطاقة
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بــدأ المركــز الســعودي لكفــاءة الطاقــة فــي إعــداد «البرنامــج الســعودي
لكفــاءة الطاقــة « فــي شــهر رجــب لعــام 1433هـ ،حيــث يعد هــذا البرنامج
ـا متكامـ ً
عمـ ً
ـا ومبنيـ ًـا على اإلجماع والتوافق بين جميــع األطراف المعنية

منظومة عمل البرنامج
يستند «البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة» على منظومة عمل متكاملة مبنية على ثالثة أسس:

ســواء مــن القطــاع العــام أو الخــاص ،حيــث يســعى إلــى تطويــر وتنفيــذ

المبادئ:

واللوائــح وآليــات التنفيــذ والتمويــل التي تحقق ذلك ،وفــق آلية عمل تقوم

وكيفية إشــراك جميــع الجهات المعنية في تطوير

برامــج رفــع كفــاءة إنتــاج واســتهالك الطاقــة ،ووضــع المبــادرات والنظــم

تشمل آلية إدارة البرنامج ،ومنهجية العمل المتبعة،

علــى التعــاون الكامــل بيــن الجهــات الحكوميــة المعنيــة والمســؤولة عــن

وتنفيذ األنشطة ،مع حوكمة أدوارهم.

كامــل ،واالســتفادة مــن التجــارب والخبــرات الدوليــة فــي مناقشــة نتائــج
برامــج كفــاءة الطاقــة المطبقــة عالميـ ًـا .

التطوير والتنفيذ:

تطبيــق هــذه البرامج ،ومراعــاة واحترام اختصاص مختلف الجهات بشــكل

ِّ
والممكنات
ويشمل آليات تطوير المواصفات والمعايير،

الالزمــة لتفعيل أنشــطة البرنامــج المختلفة ،والتي

مــن المنتظــر أن تســهم فــي تعزيــز ســوق كفــاءة
الطاقــة مــن خــال إيجــاد فــرص اســتثمارية تعــزز

التنافس علــى الجودة.
التنمية البشرية:

وتضم أنشــطة التوعية لمختلف أنشــطة البرنامج،
باإلضافة إلى تأهيل وإعداد الكوادر البشــرية لتلبية
احتياجات ســوق كفاءة الطاقة.
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الهيكل
التنظيمي
للبرنامج
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تقوم اللجنة التنفيذية باإلشراف على البرنامج السعودي
لكفــاءة الطاقــة ،مــن خــال حشــد الجهــود واســتثمار
الكفــاءات عبر :

25 150 12
فريق عمل

منظم ومتجانس،
يضم أكثر من

ً
مختصا يمثلون
أكثر من

جهة من الجهات
المعنية من
القطاعين العام
والخاص

اللجنة التنفيذية
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فريق المراجعة والتنسيق :

فرق
العمل

يقوم فريق المراجعة والتنســيق بمراجعة مراحل النشــاط والتنســيق
مــع الفــرق الفنية:

الفرق الفنية:
تتكــون الفــرق الفنيــة مــن ممثليــن عــن الجهــات ذات العالقــة ،وتكون
رئاســة الفريــق للجهــة األكثــر عالقــة ،وتشــمل هــذه الفرق:
المباني

النقل البري

الصناعة

التخطيط الحضري

المنافع

التوعية

القانوني

الموارد البشرية

الفحص والمراقبة والشهادات

التمويل

شركات خدمات كفاءة الطاقة

اجتماعات اللجنة التنفيذية :

عقــدت اللجنــة التنفيذيــة خــال عــام التقريــر ( )11اجتماعـ ًـا ،حيــث ناقشــت اللجنــة خــال اجتماعاتها تقدم

مســيرة العمــل فــي المبــادرات واألنشــطة التــي تنفذها فــرق العمــل بالمركز ،وتحديــد العوائــق والعقبات

التــي تواجــه هــذه الفــرق ،وإيجــاد الحلــول المناســبة للتغلــب عليهــا ،باإلضافــة إلــى التوجيــه الســتكمال
الجهــود والمبادرات.

المبادرات والمنجزات 2019م
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قطاع
المنافع
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بعــد قرار الموافقــة على التنظيم الجديــد للمركز والصادر
مــن مجلس الــوزراء برقــم ( ،)353وإدراج قطاعات إمداد
الطاقــة بالمملكــة فــي تنظيــم المركــز ،تــم بــدء العمــل
فــي أكثــر مــن مبــادرة بمــا فيهــا مبــادرة المنافــع ،حيــث
يســتهلك هــذا القطــاع حوالــي ( % 35مــا يقــارب 1.87
مليــون برميــل مكافــئ يوميـ ًـا ) مــن إجمالــي اســتهالك
الطاقــة األوليــة بالمملكــة .

الهدف

يسعى قطاع المنافع إلى العمل مع الجهات المعنية

المستهدفات

يستهدف قطاع المنافع تحقيق ما يلي:

وتوحيــد الجهــود فــي هــذا المجــال ،لوضــع آليــة عمل

ترشــيد اســتهالك الوقود ،ورفع كفاءة اإلنتاج في

بالمملكة ،وتشمل:

المزدوج .

تهــدف إلــى رفع كفاءة الطاقة في قطاعات المنافع
توليد الكهرباء

قطاعــات توليــد الكهربــاء وتحليــة الميــاه واإلنتــاج

تقليل فقدان الكهرباء (نسبة الفاقد) في شبكات

اإلنتاج المزدوج

نقل وتوزيع الكهرباء .

تحلية المياه

االمتثال ألعلى المعايير المحلية والعالمية الممكنة

شبكات نقل الكهرباء وتوزيعها

لتحسين مستويات كفاءة الطاقة .

نشر الممارسات الناجحة وزيادة الوعي لدى األفراد

والمؤسسات بهدف ترشيد استهالك الوقود .

المســاهمة فــي اجتيــاز التحديــات والعوائــق الفنيــة
التــي تحــول دون رفــع الكفــاءة.
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مبادرات ومنجزات 2019م
تحديد مؤشرات األداء الرئيسية

الكهرباء وتحلية المياه واإلنتاج

قطــاع ،وتطويــر نمــاذج جمــع

إصــدار تقاريــر خــط األســاس

وعــروض تعليميــة .

ومحطــات توليــد الكهربــاء.

لحســاب كفــاءة الطاقــة لــكل

المزدوج.

البيانــات ،ودليــل المســتخدم،

لكفــاءة الطاقــة فــي شــركات

تحديد خط األساس لمستويات

اســتكمال دراســة المقارنــات

كفــاءة الطاقــة فــي توليــد

وإيجــاد فــرص تحســين الكفاءة.
إكمال دراسة األنظمة واللوائح
العالميــة لتحســين كفــاءة

استهالك الوقود في قطاعات
المنافع.

المعياريــة ألداء المحطــات،

ورش عمل متخصصة محلية أو دولية
َ
المص ِّنعة
تم عقد ورشة عمل بمشاركة الجهات
ِّ
والمقدمة للتقنية مع شركات ومؤسسات المنافع،
بهدف التعرف على فرص تحسين الكفاءة بالقطاع،
والطرق المثلى لدراسة المقارنات.
عقد ورش عمل مع مرشحي شركات ومؤسسات
قطاع المنافع لتهيئة القطاع للخطوات القادمة
المتعلقــة بمبــادرة كفــاءة الطاقة فــي قطاعات
المنافع ،وتوضيح المتطلبات والمسؤوليات على
الجهات وممثليهم.
عقــد عــدد مــن ورش العمــل لتدريــب ممثليــن
ومعنيين من مؤسسات وشركات قطاع المنافع
علــى كيفيــة تعبئــة بيانــات خــط األســاس ،وطــرق
التعامــل مع الجــداول واألدوات المســتخدمة.

االجتمــاع مــع مســؤولي جميــع شــركات القطــاع
بالمنافع بهدف عرض نتائج خط األســاس ،وأخذ
المرئيات حول فرص رفع كفاءة الطاقة ومعايير
تقســيم المحطــات لعمــل دراســة المقارنــات
المعيارية.
عقــد عدد مــن االجتماعات مع اللجنة التوجيهية
المعنيــة بمتابعــة أعمــال الفريــق الفنــي بالمنافع
بغرض عرض ســير العمل ،وأخذ الموافقات على
آليــة ونطــاق العمــل ،ومؤشــرات قيــاس األداء
الرئيســية لكفــاءة الطاقــة ،ومعاييــر تقســيم
المحطات لدراســة المقارنــات المعيارية ،وتحديد
آليــة مســتهدفات كفــاءة الطاقــة بالقطــاع.
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قطاع
الصناعة
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الهدف

يهــدف قطــاع الصناعــة إلــى رفــع كفــاءة اســتهالك الطاقــة و اللقيــم فــي الصناعــة ،ونشــر الوعــي فــي
هــذا المجــال عــن طريــق تصميــم مبــادرات ،ووضــع سياســات تســهم فــي تحقيــق هــذه المســتهدفات.

مبادرات ومنجزات 2019م
 / 1كفاءة استهالك الطاقة للمصانع القائمة:
جمــع وتدقيــق بيانــات اســتهالك الطاقــة لعــام
2018م من جميع مصانع صناعة الحديد واألسمنت

 /3مبــادرة تحســين كفــاءة اســتخدام اللقيــم فــي
الصناعة:

تصميم وتنفيذ مبادرة تحســين كفاءة اســتخدام

والبتروكيماويات ،وتبلغ ( 176مصنع  /خط إنتاج)

اللقيم في الصناعة ،ووضع المتطلبات والسياسيات

بيانات الطاقة (.)ERS

تطوير مؤشرات األداء الرئيسية ()KPISلمراقبة

باســتخدام الموقــع اإللكتروني المخصص لنظام

إرســال التقاريــر النهائيــة لعــام 2018م لجميــع

المثلى لتحقيق أهداف المبادرة.
كفاءة استهالك اللقيم.

المصانع باستخدام الموقع اإللكتروني المخصص

االنتهــاء مــن إنشــاء خــط األســاس بعــد جمــع

االنتهــاء مــن مراجعــة النتائــج النهائيــة لخــط

مــن جميــع المصانع التي تنــدرج تحت نطاق عمل

كثافة استهالك الطاقة ،ومقارنتها مع المعايير

االنتهاء من مراجعة النتائج النهائية لخط األساس

تحــت النطاق.

استخدام اللقيم ،ومقارنتها مع المعايير العالمية،

لنظــام بيانات الطاقــة (.)ERS

األساس للمرحلة الثانية ( )2024 – 2020لمبادرة

العالمية ،وعرضها على جميع المصانع المشمولة

وتدقيــق بيانــات اســتهالك اللقيــم لعــام 2018م
المبــادرة ( 41خــط إنتــاج).

للمرحلــة األولــى ( )2024 – 2020لمبــادرة كفــاءة
وعرضهــا علــى جميــع المصانع المشــمولة تحت

 / 2دراسة القطاعات الصناعية األخرى:

تــم اســتكمال زيــارة ( )60مصنعـ ًـا فــي القطاعات
األخرى (الزجاج ,تشــكيل الحديد ،الورق ،التعدين،

الصناعات الكيميائية ،الســيراميك) وعمل تقارير

مبدئية لــكل مصنع.

تــم إجــراء ( )6دراســات تدقيــق طاقــة مفصلــة
ً
ً
واحــدا مــن كل قطــاع.
مصنعــا
شــملت
تــم عمل دراســة شــاملة عن كل قطــاع لمعرفة

الفرص والتحديات لتحســين كفــاءة الطاقة التي

تواجهها تلك القطاعات ،وتشمل (الزجاج ,تشكيل

الحديــد ،الــورق ،التعديــن ،الصناعــات الكيميائيــة،
السيراميك).

النطاق.

 /4مبادرة تطوير البنية التحتية لنظام إدارة الطاقة
: ISO 50001

البــدء فــي مشــروع بنــاء دليــل إلكترونــي لنظــام
إدارة الطاقــة ( )ISO 50001 navigatorبالتعاون
مــع شــركة .Energetics
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ورش عمل متخصصة محلية أو دولية :
في سياق مبادرة اللقيم :

في إطار مبادرة القطاعات الجديدة لكفاءة الطاقة:

تــم عقــد ورشــة عمــل لمقدمي التقنية ،وذلــك ألخذ المرئيــات حول كيفية تطوير مؤشــرات األداء الرئيســية

تم عقد ( )6ورش عمل مع الشركات المشمولة

في سياق متطلبات الدورة الثانية لكفاءة الطاقة:

( )Mitconلعرض مخرجات دراسة تدقيق الطاقة

( )KPISلمراقبة كفاءة اســتهالك اللقيم.

في الدراســة ،وذلك بحضور الشركة االستشارية

عقــد ورشــة عمــل مــع الشــركة االستشــارية

عقــد ورش عمــل واجتماعــات لجميــع شــركات

جمــع البيانــات وتســليمها.

القادمة (  ،) 2024 – 2020وتشمل (أدوار ومسؤوليات

 Solomonلجميــع ضبــاط االتصــال لشــرح كيفيــة

عقد ورشة عمل مع الشركة االستشارية ()PTAI

لجميــع ضباط االتصال لشــرح آليــة المرحلة الثانية
مــن البرنامــج ( ) 2024 - 2020وشــرح آليــة جمــع
البيانات.

االســمنت والحديد ،وذلك لشرح متطلبات الدورة

ممثلــي الجهــات ،شــرح النمــاذج المعــدة لجمــع
البيانــات ،الجــدول الزمنــي لتحديــد خــط األســاس
واألهــداف المطلوبة ).

فــي ســياق مبادرة تطويــر البنية التحتية لنظام إدارة

الطاقــة تــم عقــد ورشــة عمــل فــي مجــال منــح
الشــهادات لنظــم إدارة الطاقة طبقـ ًـا للمواصفة

التي قام بها المركز والشركة االستشارية ،بهدف

 ،ISO 50001وذلك بالتعاون مع الهيئة السعودية

مرئيات الشركات على المخرجات.

الســعودي لالعتمــاد ،بهــدف شــرح متطلبــات

تحســين كفــاءة الطاقــة للصناعــات األخــرى وأخذ

للمواصفــات والمقاييــس والجــودة والمركــز

التســجيل والحصــول علــى الترخيــص للجهــات
المانحــة .Certification Bodies
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المستهدفات:

الترشيد ورفع كفاءة الطاقة في قطاع المباني.

إعداد المواصفات الفنية لألجهزة الكهربائية.
المراجعة الدورية للمواصفات الحالية وتحديثها.
المســاهمة فــي إعــداد الممكنات الالزمة لتطبيــق مواصفات كفاءة
الطاقــة (وضع المتطلبات الفنية لنظام التســجيل).

مبادرات ومنجزات 2019م
 /1بيانات استهالك الجهات الحكومية :
• إشــارة لألمــر الســامي الكريم رقــم ( )5604وتاريخ

عمــا تــم عملــه مــن قبلهــا بشــأن تحســين كفاءة

اســتهالك الطاقــة وخططهــا فــي هــذا المجــال .

5/2/1439هـ بشأن ترشيد استهالك الكهرباء في
ً
(رابعا) بقيام
القطــاع الحكومي القاضي فــي البند

الجهــات الحكوميــة بمدينتــي جــدة والدمــام .

مــع المركــز الســعودي لكفــاءة الطاقــة وتزويــده

التالي:

كل جهــة حكوميــة بترشــيح ممثــل لها للتنســيق

بالبيانات المتعلقة باالستهالك ،والقاضي في البند
(خامسـ ًـا) بقيام كل جهة حكومية بالتنسيق مع

المركــز إلعــداد وتنفيــذ برامــج لتوعيــة منســوبيها

بترشيد اســتهالك الكهرباء والمياه.

وبنــاء علــى األمــر الســامي الكريــم رقــم ()53324
ً
(أوال)
وتاريــخ 21/9/1440هـــ القاضــي فــي البنــد
بقيام الوزارات واألجهزة الحكومية بتزويد المركز
بالبيانات المتعلقة بالمباني التابعة لها واستهالك
الطاقــة ،إضافـ ًـة إلــى تقاريــر نصف ســنوية عما تم
عمله من قبلها بشأن تحسين كفاءة استهالك
الطاقــة وخططهــا فــي هــذا المجــال ،والقاضــي
ً
(ثانيا) بقيــام المركز بالتنســيق مع مركز
فــي البنــد
تحقيق كفاءة اإلنفاق برفع ما يلزم من تقارير عن
اســتهالك الجهــات الحكوميــة للكهربــاء بشــكل
نصــف ســنوي ،فقــد تــم عمــل التالي :
• إنشــاء بوابــة إلكترونيــة لجمــع بيانــات اســتهالك
الجهــات الحكوميــة ورفــع تقاريــر تلــك الجهــات

• عقــد ورشــتي العمــل الثالثــة والرابعــة لممثلــي
ً
متضمنا
• إعداد تقرير النصف األول من عام 2019م
 تفاعــل الجهــات الحكوميــة بمقتضيــات األوامــرالســامية أعــاه.

 بيانــات االســتهالك للجهــات التــي زودت المركــزبالبيانــات.

 الخطوات التنفيذية التي عمل عليها المركز. الخطوات القادمة في هذا المجال.• رُ ِف َ
ــع تقريــر النصــف األول مــن عــام 2019م إلــى

الديوان الملكي وأحيل إلى هيئة الخبراء  -بحسب
االختصــاص  -لمراجعتــه وإبــداء المرئيــات حيالــه،
وحســب اإلطــار الزمنــي المتبــع بــأن يقــوم المركــز

برفــع التقريــر النصــف ســنوي فــي الربع الــذي يليه،

فســيقوم المركــز برفــع تقريــر النصــف الثانــي مــن

عــام 2019م فــي الربــع األول مــن عــام 2020م.

• إصدار الدليل اإلرشادي لبرنامج إدارة الطاقة للمباني
الحكوميــة المتوافــق مــع معاييــر مواصفــة اآليزو
 iso50001وتعميمــه علــى أربــع جهــات حكوميــة
بالتنســيق مع مركز كفــاءة اإلنفاق.
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 /2كثافة استهالك الطاقة في المباني :
تــم االنتهــاء مــن مرحلــة التصميــم التفصيلــي،
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 /3معامل كفاءة الطاقة الموسمي :
البــدء بالعمــل علــى إعــداد مواصفــة لمعامــل

 /4إنارة الشوارع :
تــم اعتمــاد ونشــر مواصفــة منتجــات إنــارة

والحصول على موافقة اللجنة التوجيهية للبرنامج

كفــاءة الطاقــة الموســمي ( ،)SEERحيــث تــم

الشــوارع رقــم  2927 / 2019فــي جريــدة أم

تحديد األدوار والمسؤوليات للجهات ذات العالقة

ذات العالقــة ،والمنظمــات الدوليــة والمصنعيــن

تــم اعتمــاد خطــة وتواريــخ تطبيــق إنــارة

الســعودي لكفــاءة الطاقــة.

(وزارة الشؤون البلدية – وزارة اإلسكان – الشركة

السعودية للكهرباء ) .

اختيار البرنامج الحاسوبي لحساب كثافة استهالك
الطاقة في المباني .

وضع خطة لتنفيذ المبادرة .

تكويــن فريــق عمــل فنــي مــن ممثلــي الجهــات
المحلييــن والدولييــن.

تــم االنتهــاء من دراســة المواصفــات الدولية ذات
العالقة.

القرى بتاريخ  19يوليو 2019م (الجزء الثالث).

الشــوارع مــن قبــل اللجنــة التوجيهيــة .

ورش عمل متخصصة محلية ودولية :
عقد االجتماع االفتتاحي لمبادرة معامل كفاءة الطاقة
الموسمي (.)Seasonal Energy Efficiency Ratio

إقامة ورشة عمل بعنوان« :متطلبات التسجيل لمنتجات
اإلنــارة  -الجــزء الثانــي” ،فــي مقــر الهيئــة الســعودية
للمواصفــات والمقاييس والجودة بالتعاون مع الهيئة
العامة لالســتثمار.

المشــاركة فــي ورشــة عمل بعنــوان“ :خيــارات المملكة
العربيــة الســعودية فــي مســتقبل التبريــد مــن الناحيــة
التقنيــة والتســويقية واالســتراتيجية” ،وذلــك فــي مركــز

الملك عبداهللا للدراسات والبحوث البترولية(. )KAPSARC
عقــد محاضــرة فنيــة شــملت طالب المعهد الســعودي
لإللكترونيــات واألجهــزة المنزليــة ،إلى جانــب محاضرتين

لطــاب قســم الهندســة فــي كل مــن جامعــة الملــك

ســعود وجامعــة األميــر ســلطان.
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األهداف :

تقليــل اســتهالك الوقــود فــي قطــاع النقــل البــري ،مــن خــال رفــع
كفــاءة الطاقــة فيمــا يلــي:

أسطول المركبات الخفيفة الواردة للمملكة.
األسطول القائم للمركبات بالمملكة.
إطارات المركبات الخفيفة والثقيلة.
أسطول المركبات الثقيلة.

مبادرات ومنجزات 2019م
 / 1تشــجيع الكفــاءة فــي اســتهالك الوقــود فــي

• عقــد اجتماعــات مــع عدد من الجهــات الحكومية

ً
إنفاذا لمقتضى األمر السامي الكريم رقم ()20726
وتاريخ 28/3/1441هــ القاضي بالموافقة على ما
رأتــه اللجنــة الماليــة حيــال «مرئيــات وزارة الماليــة
علــى دراســة وزارة االقتصــاد والتخطيــط بشــأن
حجــم اســتهالك الوقــود وتكلفتــه وآليــة ســداده
مــن الجهــات الحكوميــة والشــركات المملوكــة
للدولــة بالكامــل» ،والمتضمــن فــي البنــد (ثانيـ ًـا) “
تكليــف المركز بتقديــم مقترحــات لمراقبة تطبيق
التشــريعات الحكوميــة المســتحدثة والضروريــة
لتشــجيع الكفــاءة فــي اســتهالك الوقــود فــي
القطــاع الحكومــي وشــبه الحكومــي ،ورفــع ذلــك
خــال ( )90يومـ ًـا من تاريخه» ،قام المركز بما يلي:

• طلب بيانات اســتهالك الجهات الحكومية وشــبه

القطــاع الحكومــي وشــبه الحكومــي :

• تشكيل فريق عمل من الجهات ذات العالقة (وزارة

الطاقة ،ووزارة المالية ،والمركز السعودي لكفاءة

الطاقــة ،وهيئــة المحتــوى المحلــي والمشــتريات

الحكومية ،ومركز تحقيق كفاءة اإلنفاق) .

وشــبه الحكومية ذات االســتهالك العالي للوقود.

الحكومية للوقود.

• االطالع على عدد من الوثائق ذات العالقة.
• قام فريق العمل بإعداد تقرير يتضمن التالي:
 مكامن استهالك الوقود لدى الجهات الحكوميةوشبه الحكومية.

 أهم عوامل ومســببات ارتفاع مستوى استهالكالوقود.

 الحلول المناسبة لرفع كفاءة استهالك الوقود. مجموعــة مــن التوصيــات الممكنــة لتنفيــذ تلــكالحلــول.

• تــم رفــع التقريــر إلى الديــوان الملكي وتمــت إحالته
إلى هيئة الخبراء  -بحسب االختصاص  -لمراجعته

وإبداء مرئياتها حياله بمشاركة عدد من الجهات
المعنية.
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 /2معيار اقتصاد الوقود للسيارات الخفيفة:
إنهــاء تحديــث مواصفــة “معيــار اقتصــاد الوقــود”

لتشــمل مرونــة فــارق األداء.

إصــدار المرحلــة الثانيــة مــن معيار اقتصــاد الوقود

( ،)Saudi CAFE Phase IIوالتــي تشــمل أهــداف
اقتصاد الوقــود لألعــوام (.)2023-2021

إعــداد تقاريــر اقتصــاد الوقــود بشــكل ربع ســنوي،

والتي تبين مدى التزام الشركات الصانعة بتحقيق
األهداف خالل العام 2019م.

نشر تقرير أداء الشركات الصانعة للمركبات للعام
2018م علــى الموقــع اإللكترونــي الخــاص بالهيئة

الســعودية للمواصفــات والمقاييــس والجــودة،
حيــث يشــتمل التقريــر علــى قيــم وأرصــدة اقتصاد

الوقــود لجميع الشــركات.

مراجعــة خطــط الشــركات الصانعــة للمركبــات

المتوقــع توريدهــا للمملكــة خالل العــام 2020م،

حيــث تشــتمل الخطط علــى المبيعــات المتوقعة
وقيــم اقتصــاد الوقــود لجميــع المركبــات الخفيفــة.
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 /3بطاقــة اقتصــاد الوقــود للســيارات الخفيفــة
الجديــدة:

إعداد التقارير الخاصة ببطاقة اقتصاد الوقود.

 /5كفاءة الطاقة للمركبات الثقيلة :
دراســة إمكانيــة الدمــج بيــن الحواجــز الجانبيــة

(الســامة) مــع المصــدات الهوائيــة الجانبيــة.

تقديم الدعم للجهات المعنية بتطبيق المواصفة
المعنية.

تحديــث البوابــة اإللكترونيــة لبطاقــات كفــاءة

الطاقــة ( )sls.gov.saلتشــتمل علــى التصميــم
الجديــد لبطاقــة الســيارات الكهربائيــة.

 /4مقاومــة الــدوران والتماســك علــى األســطح
الرطبــة لإلطــارات:

البــدء بتطبيــق المرحلــة الثانيــة مــن مواصفــة

مقاومــة الــدوران لإلطــارات.

تقديم الدعم للجهات المعنية بتطبيق المواصفة
ذات العالقة.

 /6تحسين كفاءة المركبات الموجودة على الطريق :
تــم توقيــع محضــر هيئــة الخبــراء حــول مقتــرح

تحســين تقليــل اســتهالك الوقــود ألســطول

إعــداد خطــة تجهيــز البنيــة التحتية لتوفيــر الوقود

النظيــف بالتعــاون مــع الجهات المعنيــة بالتنفيذ.

إنهــاء دراســة بدائــل منــع اســتيراد المركبــات

المســتعملة غيــر المطابقــة لكفــاءة الطاقــة
والعمــر المســموح بــه.

إنهاء تحديث قاعدة بيانات المركبات المستعملة
لتشمل طرازات عام 2020م.

المركبــات القائمــة الموجــودة علــى الطريــق.

ورش عمل متخصصة محلية أو دولية
عقــد ورشــة عمــل تطبيــق المرحلة الثانيــة لمعيار
اقتصــاد الوقود للمركبات لألعوام ()2023-2021
مع الشــركات الصانعة للمركبات بتاريخ  20مارس
2019م.
تقديــم ورقــة عمــل فــي ورشــة مجموعــة دول
العشــرين التــي أقيمــت فــي دولــة اليابــان بتاريــخ
 28أكتوبــر2019م .
عقــد اجتمــاع مــع المنظمــة الفنيــة األوروبيــة
لإلطــارات ( ،)ETRTOواتحــاد مصنعــي اإلطــارات
اليابانييــن ( )JATMAلمناقشــة المرحلــة الثانيــة
مــن تطبيــق معيــار مقاومــة الــدوران والتماســك
علــى األســطح الرطبــة لإلطــارات.

عقــد اجتمــاع مــع مجلــس السياســة األمريكيــة
للســيارات ( )AAPCلمناقشــة تطبيــق المرحلــة
الثانيــة مــن معيــار اقتصــاد الوقــود.
عقــد اجتمــاع مــع مصنعــي المركبــات اليابانييــن
( )JAMAلمناقشــة مســتجدات معيــار وبطاقــة
اقتصــاد الوقــود للمركبــات.
عقد ورشة عمل مع الشركات الصانعة للمركبات
لدراسة مقترح إضافة مرونة “ قيمة فارق األداء”
ضمن معيار اقتصاد الوقود.
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الهدف :

مبادرات ومنجزات 2019م

يهــدف قطــاع التخطيــط الحضــري وتبريــد المناطــق إلــى الحــد مــن

بدء مشروع إعداد الدالئل التنفيذية لتطبيق توجهات

الجديــدة ،مــن خــال تطبيــق المبــادئ التوجيهيــة بمــا يخــص التخطيــط

المختصين في وزارة الشؤون البلدية والقروية.

اســتهالك الطاقــة ورفــع كفــاءة اســتخدامها فــي مشــاريع التنميــة
الحضــري وذلــك بالتركيــز علــى ثالثــة مجــاالت رئيســية بحيــث يمكــن مــن

خاللهــا رفــع كفــاءة اســتخدام الطاقــة فــي مشــاريع التنميــة ،وهــي:

ومبــادئ ترشــيد الطاقــة المســتدامة بالتعــاون مــع

الطرقات والفراغات ،والمناطق المفتوحة وغيرها،

يهدف هذا المشروع إلى إيضاح التوجهات ومبادئ

الطاقة المتوافرة وترشيدها أثناء إعداد مخططات

ترشــيد الطاقــة المســتدامة لتمكيــن الجهــات مــن
تطبيقهــا وإعــداد دالئــل تخطيطيــة تنفيذيــة تراعــي

مبادئ ترشيد الطاقة ،والتي تتعلق بتوزيع استعماالت

الشكل الحضري

وسائل النقل العام

تبريد المناطق

النقل الحضري ،والتصميم الحضري ،بما في ذلك فرش

األراضي ،والكثافات الســكنية والسكانية ،وشبكات

والتــي تبحــث في ســبل تحقيــق أقصى اســتفادة من
المــدن واألحيــاء ،ليتمكــن المخططون مــن اتباعها

لتصميــم مخططــات المــدن وأحيائهــا بمــا يتوافــق
مع متطلبات االســتدامة.

ممكنات كفاءة الطاقة
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 /2شراء العينات:

 /1الرقابة :
المشاركة في مبادرة المكيفات

المصانع والمستودعات ومنافذ
البيع

إنجــاز  %100مــن خطــة الشــراء

التطبيق اإللزامي على البطاقات

 /2ضبط ( )715منشأه مخالفة
ً
ً
مستودعا
مصنعا و20
تمثل ( 31

جميــع مناطــق المملكــة ،حيــث تم
ً
ً
مطابقا
منتجا
تصنيــف عــدد ()555

واألسواق لألجهزة المنزلية .

 /3إصدار ( )664مخالفة فورية

التحقق من مطابقة الطرازات

عالية الكفاءة .

الجديدة في المنافذ الجمركية

و  664منفذ بيع)

تطبيــق الرقابــة علــى اإلنــارة

ً
ً
مخالفا
مصنعا
 /4إيقاف ()31

والمنافــذ الجمركيــة .

ً
منتجا
 /5ضبط وحجز ()502,098
مخالفـ ًـا تمــت معالجتهــا عــدا

«الجــزء الثانــي” فــي المصانــع

ً
منتجا
إعادة تصدير ()945,064
مــن قبل المنافذ الجمركية .

تنفيــذ ( )18جولــة رقابيــة على

المصانع والمستودعات ومنافذ
البيع أسفرت عن التالي:

 /1تنفيــذ ( )19,423زيــارة علــى

بشكل مؤقت

ً
منتجا تحت اإلجراء.
()1,262

االنتهاء من نشر( )56استدعاء
ً
منتجا ،وبلغ عدد
وتشمل ()87
المنتجــات المشــمولة فــي
ً
منتجا.
االستدعاء ()62,283

وذلــك بشــراء ( )747عينــة مــن

و ( )192منتجـ ًـا مخالفـ ًـا فيمــا يقــع
( )58منتجـ ًـا تحــت االختبــار.
بلــغ مؤشــر المطابقــة لمنتجــات

كفــاءة الطاقة  %74.29أي بزيادة
 %14.57مقارنة بعام 2018م حتى

تاريــخ إعــداد التقريــر ،وفــي انتظــار
ظهــور نتائــج ()58عينــة.

 /3إعادة التدوير :
إعادة تدوير

9,858

ً
ً
منزليا
جهازا

إعادة تدوير

12,180
منتج عزل

حراري (لوح)

إعادة تدوير

71,029
منتج إنارة

إعادة تدوير

3,990

منتج عزل حراري
(حشو بلك)
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األهداف
تأهيــل وترخيــص مقدمــي خدمــات كفــاءة الطاقــة

بالمملكــة.

الموافقة على ستة طلبات لمشاريع إعادة التأهيل

من الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة (ترشيد):
 /1أربعة مشاريع إلعادة تأهيل مصابيح إنارة الطرق.

تأهيل وترخيص مقدمي الخدمة لألنشــطة التجارية

مبان عامة.
 /2مشروعان إلعادة تأهيل
ٍ

خدمات القياس والتحقق في مشاريع كفاءة الطاقة

الترخيــص.

لكفــاءة الطاقة وتشــجيع االســتثمار فيهــا ،وتقديم
بالقطاع الخاص والحكومي.

تقديــم الخدمــات الفنيــة واالستشــارية للقيــاس

والتحقــق للقطــاع الحكومــي والخــاص.

تفعيــل ســوق شــركات خدمــات الطاقــة للمشــاريع

الحكوميــة و القطــاع الخــاص ،وزيادة عدد الشــركات
َّ
الممكنات واآلليات التي تساعد على
المرخصة ،وتحديد
تحفيز وجذب الشــركات للعمل بالســوق السعودي
وتنفيذ المشاريع.

مبادرات ومنجزات 2019م

البــدء بالمرحلــة الثالثــة مــن مشــروع تطويــر بوابــة

إعداد مسودة دليل إجراءات حساب الوفر لمشاريع
تدقيق الطاقة بالصناعة.

تطوير النسخة الثانية من بوابة .ESCO
وصــل عــدد الشــركات المرخصــة إلــى أكثــر مــن ()45

شركة.

ورش عمل متخصصة محلية أو دولية
عقــد ورشــة عمــل (الفــرص فــي تدقيــق الطاقــة

بالمنشــآت الصناعيــة) بمدينــة الريــاض فــي أبريــل

االنتهــاء مــن دليل إجراءات حســاب الوفر لمشــاريع

2019م ،بهدف عرض متطلبات الحصول على ترخيص
ً
فضال
شــركات تدقيــق الطاقة بالمنشــآت الصناعية،

إطالق البوابة اإللكترونية للقياس والتحقق لمشاريع

الطاقــة بالمنشــآت الصناعيــة.

إنــارة الطرق.

عــن عــرض الفــرص والمبــادرات المتعلقــة بتدقيــق

كفــاءة الطاقــة ،والتــي ســيتم مــن خاللها اســتقبال

المشــاركة فــي ورشــة عمــل «الطاقــة المتجــددة»

القطاعيــن الحكومــي والخاص.

الغرف السعودية ،حيث تم تقديم عرض عن الرخص

ودارســة طلبــات الموافقــة علــى المشــاريع فــي

خالل االجتماع السعودي الياباني المشترك بمجلس

الموافقــة علــى البرنامــج التنفيــذي للمشــاريع لعــام

لألنشــطة التجاريــة لكفــاءة الطاقــة التــي يقدمهــا

الطاقة (شــركة ترشــي).

المشــاركة فــي القمــة العالميــة لطاقة المســتقبل

2020م لمشــاريع الشــركة الوطنيــة لخدمات كفاءة

المركــز للشــركات ،وآلية الحصــول عليها.

مراجعــة والموافقــة علــى أكثــر مــن ( )34مشـ ً
ـروعا

والمقــام بمدينــة أبوظبــي فــي ينايــر 2019م ،حيــث

( ترشيد).

و تشــجيع االســتثمار ودعــوة الشــركات العالميــة

وردت من الشــركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة

تــم اســتعراض دور المركــز فــي ترخيــص الشــركات

تطوير إجراءات توفير الطاقة في المدارس والمساجد

والمحليــة للحصــول علــى التراخيــص.

مع ترشيد لمشاريع ترقية اإلضاءة.

اعتمــاد النســخة الثانيــة مــن دليل اإلجــراءات الخاص

بتأهيــل مصابيح إنــارة الطرق.

المشــاركة فــي مؤتمــر الطاقــة العالمــي الرابــع

والعشــرين بمدينة أبوظبي في ســبتمبر  2019حيث

تــم اســتعراض دور المركــز فــي ترخيــص الشــركات
وتشــجيع االســتثمار فــي هــذا المجــال.
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الهدف :

 /2منهج كفاءة الطاقة في

تعزيــز المعرفــة ،وتطويــر وتأهيــل الكوادر فــي مجال كفــاءة الطاقة
على المســتويات المهنيــة والجامعية واالحترافية.

مبادرات ومنجزات 2019م
 /1منهج كفاءة الطاقة في الجامعات :
تــــم التحــاق ( )637طالبـ ًـا فــي منهــج كفــــاءة الطاقــــة مــن طــاب

الكليــــات الهندســــية فــــي ( )13جامعة سعودية على النحو التالي:
جامعة الملك سعود

جامعة اإلمام عبدالرحمن الفيصل

جامعــة الملــك فهــد للبتــرول

جامعة بيشة

والمعــادن

جامعة الملك عبدالعزيز
جامعة تبوك
جامعة القصيم
جامعة الطائف

جامعة حائل
جامعة الملك خالد
جامعة طيبة
جامعة األمير سلطان
جامعة الجوف

الكليات التقنية:

ً
طالبا في منهج
تم التحاق ()12,153
كفــاءة الطاقــة بالكليــات التقنية،
خــال الربــع األخيــر لعــام 2019م
في التخصصات ذات العالقة مثل:
اآلالت والمعدات الكهربائية
الطاقة المتجددة
القوى الكهربائية
التبريد والتكييف
اإلنشاءات المعمارية
ميكانيكا السيارات

الدورات التدريبية للشهادات االحترافية :
ً
ً
تدريبيـا
برنامجـا
نفـذ المركـز ()24

فـي عـدة مــدن بالمملكــة ،اســتفاد
ً
متــدربا
منهــــا أكثــر مــــن ()596

وذلــك علــى النحــو التالــي:

تنظيــم دورتيــن تحضيريتيــن

للشــهادات االحترافيــة.

تنظيم دورتين في مجال حفظ
الطاقة بالمباني والمصانع.

تم تأهيل و اعتماد ( )100مختص

مــن قبــل الجمعيــة األمريكيــة
لمهندسي الطاقة (.)AEE

تنظيم ( )12دورة في مجال حفظ

تنظيــم ( )3دورات مدير طاقة

الطاقة في المباني لمنسوبي

تنظيــم دورتــي مدقــق طاقــة

مع المؤسسة العامة للتدريب

معتمد (.)CEM

معتمــد (.)CEA

تنظيــم ( )3دورات أخصائــي

قيــاس وتحقــق (.)CMVP

الجهــات الحكوميــة بالتعــاون

التقني والمهني.
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ترشيد االستهالك في الجهات الحكومية :

تنفيـ ً
ـذا للبنــد الخامــس فــي األمــر الســامي رقــم  5604بتاريــخ  5صفــر

1439هـــ الموافــق  25أكتوبر 2017م ،والذي ينص على قيام كل جهة

حكومية بالتنسيق مع المركز إلعداد وتنفيذ برامج لتوعية منسوبيها

بترشــيد اســتهالك الطاقــة ،فقــد بــدأ المركــز خــال عــام التقريــر فــي
تنفيذ خطة لنشــر الوعي بين منســوبي الجهات الحكومية ،وتضمنت
الخطة اإلجــراءات التالية :

اجتماعات تنسيقية مع ممثلي الجهات.

إنتاج وإرسال مواد توعوية على مدار العام لممثلي الجهات.

عقد المحاضرات والمعارض التوعوية بالتنسيق مع الممثلين.
الرصد والمتابعة لكل نشاط مع ممثل كل جهة حكومية.
التقارير المرحلية والنهائية.

الحملة الوطنية لترشيد استهالك الطاقة ( لتبقى )
تــم خــال عــام التقريــر تنفيــذ عــدد ( )5حمــات توعويــة موجهــة للمجتمــع ،وتنوعــت الحمــات مــا بيــن
حمــات مركــزة وطويلــة اســتمرت مــاال يقــل عــن شــهر ،بينمــا كانــت هنــاك حمــات قصيــرة لــم تتجــاوز
( )3أســابيع وبتركيــز وتنــوع أقــل .

 /1حملة السيارات واإلطارات
حملة متوســطة االنتشار ،تضمنت رسائل توعوية عن

أهميــة وكيفيــة معرفــة المنتــج الموفــر للوقــود قبــل
شــراء الســيارة أو اإلطــار ،فــي حيــن تضمنــت الرســائل

األخــرى الســلوكيات األفضــل للتوفيــر عنــد اســتخدام
الســيارة أو اإلطــار.

فترة الحملة  :من  2ديسمبر 2018م –  28فبراير 2019م

الرسائل:
سيارتك على األخضر توفيرك أكثر
األخضر يوفر البنزين إلى %56
وفر بنزينك بوزن هواء كفراتك
تهدي وتسرع يخلص بنزينك أسرع
الكفر األخضر  ..يوفر أكثر

أرقام وإحصاءات الحملة :

342

ظهور

التلفزيون

69

مقابالت
إذاعية وتلفزيونية

المنجزات :
225

إجمالي عدد الجهات
الحكومية المستهدفة.
إنشاء صفحة إلكترونية

يقوم ممثلو الجهات الحكومية
من خاللها بتسجيل بياناتهم
وخطتهم السنوية بهدف
رصد وتوثيق تفعيل اإلنتاجات
التوعوية.

19

133

ً
ً
تنسيقيا
اجتماعا
مع مرشحي الجهات.

جهة قامت
بترشيح ممثل توعوي.

28

ً
ً
ثابتا يناسب
تصميما
جميع القطاعات
(مدني – عسكري –
طبي – تعليمي).

2

إنتاج عدد
موشن (عربي
– إنجليزي).

93

ً
ً
حكوميا قاموا
ممثال
بتسجيل خطة التوعية
الخاصة بجهاتهم
من خالل الصفحة
اإللكترونية.

3,059

أرقام اإلنتاج :

ظهور

الراديو

25M

519

أخبار وتقارير
ظهور

المواقع
والتطبيقات

182

إعالنات الطرق

296M

ظهور

التواصل
االجتماعي

6

فيديوهات.

31

ً
تصميما.

22

إعالن راديو.
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 /3حملة تراها سهلة

 /2حملة البطاقات الجديدة:
التعريف ببطاقات كفاءة الطاقة الجديدة لألجهزة

المنزلية وكيفية قراءتها ،من خالل إطالق رســائل
توعويــة للمجتمــع بأهميــة هــذه البطاقــات تجــاه

توفيــر اســتهالك الطاقــة ،وتميــزت هــذه الحملــة
بمشــاركة جميــع الجهات ذات العالقــة مع المركز

مــن خــال منصاتهــا التوعوية ،مــع تنويع الرســائل

بحســب اختصاص الجهــة ذات العالقة .
فترة الحملة :

4

ظهور

التلفزيون

48

رسائل إذاعية غير مباشرة

الواجــب اتباعها قبل وبعد مرحلة الشــراء ألجهزة

أرقام اإلنتاج :

مقابالت

8M

مــدن وصلت إلــى ( )28مدينة فــي المملكة العربية

التكييف ،وذلك بهدف توفير استهالك الطاقة.

10

71

من خالل جميع الوسائل اإلعالنية ،وبتغطية لعدة

السعودية  ،وركزت رسائل الحملة على السلوكيات

من  10إلى  30مارس  2019م.

أرقام وإحصاءات الحملة :

أخبار وتقارير

التعريف بالحملة  :حملة مركزة وتذكيرية انطلقت

ظهور

التواصل االجتماعي

1
فيديو

2
تصميم

فترة الحملة  :من  31مارس –  30أبريل 2019م
رسائل الحملة :
بطاقة على األخضر توفر أكثر
فلتر المكيف نظيف صحة وتوفير
مكيف على  24درجة والتوفير يزيد

أرقام وإحصاءات الحملة :

771

ظهور

التلفزيون

437

1,005

رسائل إذاعية

ظهور

الراديو

147

ظهور أخبار
وتقارير

79M

ظهور

2312

إعالنات
الطرق

المواقع والتطبيقات

أرقام اإلنتاج :

79

مقابالت إذاعية
وتلفزيونية

365M

4

فيديوهات.

9

تصاميم.
ظهور

التواصل االجتماعي

2

إعالن راديو.

| 59

 | 58التقرير السنوي 2019

 /4حملة جهازك يفزع لك
التعريــف بالحملة  :انطلقت حملة “ جهازك يفزع

 /5حملة اختر لونك

رسائل الحملة :

لك “ في  16يونيو 2019م واستمرت طوال موسم

إبــراز كميــة التوفيــر الفعليــة فــي جميــع األجهزة

األجهــزة الكهربائيــة المنزليــة قبــل وبعــد الشــراء،

الجهــاز الموفــر وغيــر الموفر.

الصيف ،بهدف رفع الوعي بســلوكيات التوفير في

المنزليــة وذلــك مــن خــال مقارنــات فنيــة ما بين

باإلضافــة إلــى عــرض مقارنــات فنيــة بيــن الجهــاز
ً
توفيرا.
الموفــر والجهاز األقــل

ترســيخ فكــرة أنــه عنــد اتبــاع ســلوكيات التوفيــر

فترة الحملة  :من  16يونيو –  30سبتمبر  2019م

فمــن شــأنها الحفــاظ علــى المــوارد الماليــة.

أرقام وإحصاءات الحملة :

285

ظهور

التلفزيون

282

2,852

ظهور

الراديو

ظهور

رسائل إذاعية
غير مباشرة

230

أخبار
وتقارير

17M

ظهور

المواقع
والتطبيقات

194

إعالنات
الطرق

حملة مركزة اســتمرت لمدة أربعة أسابيع ،هدفت
إلى ترســيخ مفهوم «بطاقة كفاءة الطاقة دليلك
للتوفيــر» ،وكذلــك رفع الوعي بشــأن تغيــر البطاقة
من النجوم إلى المســتويات.

44

مقابالت إذاعية
وتلفزيونية

307M

ظهور

التواصل
االجتماعي

6

فيديوهات.

37

ً
تصميما.

16

إعالن راديو.

اإلعــان عــن تغيــر بطاقــة كفــاءة الطاقــة إلــى
المســتويات.
ترســيخ مفهــوم «بطاقــة كفــاءة الطاقــة دليلك

فترة الحملة  :من  31 – 29أكتوبر  2019م

أرقام اإلنتاج :

رسائل الحملة :

للتوفير».

أرقام وإحصاءات الحملة :

400

ظهور

التلفزيون

632

رسائل
إذاعية

1,200

ظهور

الراديو

118

أخبار
وتقارير

47M

ظهور

المواقع
والتطبيقات

1618

إعالنات
الطرق

أرقام اإلنتاج :

66

مقابالت إذاعية
وتلفزيونية

291M

ظهور

التواصل
االجتماعي

5

فيديوهات

9

تصاميم

2

إعالن راديو
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هــي مبــادرة وطنيــة بالتعــاون مــع مكتب خطــة تحفيز القطــاع الخاص،

تهدف إ لى تشــجيع المواطنين في جميع مناطق المملكة على شــراء
ٔاجهــزة تكييــف عاليــة الكفــاءة مــن خــال تقديــم حافــز مالــي بواقــع

( 900ريــال) لــكل جهــاز تكييــف وبحــد ٔاقصــى (ٔ )6اجهزة لــكل مواطن،
وتحفيــز المصنعيــن المحلييــن علــى إ نتــاج وتوفيــر ٔاجهزة تكييــف عالية

الكفاءة.

ويتيــح الموقــع اإللكترونــي للمبــادرة  www.heac.gov.saللمواطــن
التحقــق مــن ٔاهليته فــي الحصول علــى الحافز المالــي للمكيفات عالية
الكفــاءة محليــة الصنــع واســتعراض المتاجــر المشــاركة ،والبحــث عــن

المكيفــات المناســبة الحتياجاتــه ،كمــا يتيــح للمصنعيــن المحلييــن
المشــاركين فــي المبــادرة إ يــداع األجهــزة تامــة الصنــع ٔا ً
وال بـ ٔـاول إ لــى
المســتودع اإللكترونــي بالمنصــة.

أكتوبر 2018

انطلقت المرحلة
األولية لمدة
خمسة أشهر

أبريل 2019

انطلقت مرحلة
اإلطالق الكامل
لمدة عامين

%79

نسبة اإلنجاز
منذ اإلنطالق
حتى نهاية 2019

األهداف :

والمتاجــر المشــاركة فــي المبــادرة ،ومتابعــة ســير
العمــل والتدقيــق وصــرف المبالــغ.
تــم تغطيــة جميــع مناطــق المملكــة بمشــاركة أكثر
مــن ( )400متجر.
تــم تفعيــل البيــع عــن طريــق المنصــات اإللكترونيــة
للمتاجــر المشــاركة فــي المبــادرة.
تحفيز المصانع المشــاركة إلنتاج موديالت مختلفة
ً
طرازا).
تتناســب مع احتياجات المواطنين (19
بلــغ عــدد المواطنيــن المســتفيدين مــن المبــادرة
فــي عــام التقريــر أكثــر مــن  30ألــف مواطــن.
تــم التنســيق لتجهيــز جميــع المتاجــر المشــاركة
فــي المبــادرة بالعناصــر التســويقية الالزمــة للترويج
لمكيفــات المبــادرة وأفضليتهــا.
تــم تنفيــذ حمــات تســويقية كبــرى اســتهدفت
جميــع شــرائح المجتمــع المؤهليــن لالســتفادة من
الخصومــات علــى مبادرة التكييــف عن طريق قنوات
األون اليــن و األوف اليــن.
تمــت الموافقــة مــن قبــل برنامــج تطويــر الصناعات
والخدمات اللوجستية على أن تكون مبادرة أجهزة
التكييف مبادرة حتمية بتاريخ  26ديســمبر 2019م.
تــم تنــــفيذ حـــــمالت ترويـــــجية واسعـــــة النطــاق
ومتنوعة تمثلت في العديد من الوسائل اإلعالمية
ومنهــا :اللوحــات الخارجيــة ،القنــوات المرئيــة
والمسموعة ،منصات التواصل االجتماعي،الرسائل
القصيــرة ( ،)SMSالعناصــر التســويقية فــي المتاجر،
حيــث اســتهدفت تلــك الحمــات التعريــف بمبــادرة
أجهــزة التكييــف عاليــة الكفــاءة ومــا تقدمــه مــن
محفزات ،وذلك إلتاحة الفرصــــة لجميع المــــواطنين
لالســتفادة مــن المبــادرة ،ورفــع مبيـــــعات أجهــزة
التكييــف المصنعــة محليـ ًـا.

ترشيد استهالك الطاقة في المملكة .
حمايــة المــوارد الطبيعيــة وتخفيــف العــبء علــى
الدولــة مــن إنتــاج الطاقــة الكهربائيــة .
تحفيــز المحتــوى المحلي والقطاع الخاص من خالل
رفع نسبة المنافسة السوقية لدى المصانع المحلية.

آثار ومساهمات المبادرة :

تعزيــز اإلنتــاج المحلــي مــن أجهــزة التكييــف عاليــة
الكفــاءة بالمملكــة العربيــة الســعودية.
المساهمة في الناتج المحلي من ( )600إلى ()800
مليون ريال لكامل المبادرة.
ايجــاد الفــرص الوظيفية من خــال زيادة اإلنتاج في
المصانــع الوطنيــة ألجهــزة التكييف عاليــة الكفاءة
( 300-400وظيفة لكامل المبادرة).

مبادرات ومنجزات 2019م

• حصلــت المبــادرة علــى درع اإلنجــاز لعــام 2019م مــن
برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية،
وتــم تســليم الــدرع بحضــور صاحــب الســمو الملكــي
األمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة،
ومعالــي األســتاذ /بنــدر بــن إبراهيــم الخريــف وزيــر
الصناعــة والثــروة المعدنيــة ،ومعالــي المهنــدس/
صالــح بــن ناصر الجاســر وزيــر النقل.
تــم تحقيــق نســبة  %79مــن مخطــط المبــادرة دون
تأخير ،مع توثيق جميع المعالم والمخرجات للمبادرة
من قبل المركز الوطني لقياس أداء األجهزة العامة
(أداء).
أصبحــت المبــادرة تعمــل بشــكل إلكترونــي لجميــع
تعامالتهــا مــع األطــراف المشــاركة فيهــا ،حيث تم
إنشــاء منصــة إلكترونيــة لربــط المصانــع الوطنيــة

أرقام وإحصاءات
 212مليون

عدد االنطباعات على منصات
التواصل االجتماعي.

 19.7ألف

عدد المكالمات

التي تم الرد عليها.

 54.6ألف

عدد المتابعين على منصات
التواصل االجتماعي.

 15ألف

عدد اللوحات
الخارجية.

 12.9مليون

عدد مشاهدات

الفيديوهات المنتجة.

 40ألف

عدد العناصر التسويقية التي
تم توزيعها على المتجر.

 16.2مليون

 3.8ألف

المرسلة.

التي تم الرد عليها.

رسائل SMS

 500ظهور

عدد مرات الظهور
التلفزيوني

االستفسارات

 550ظهور
عدد مرات

الظهور اإلذاعي
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أثر المبادرة على الشركات الوطنية :

ورش عمل متخصصة محلية ودولية
تدريــب أكثــر مــن ( )1000مــن منســوبي

تدريــب فريــق التدقيــق للتأكــد مــن شــراء

عقــد ورش عمــل مــع أقســام الدعم الفني

عــدم تجاوز الحد األعلى للســعر المســموح

المصانــع الوطنيــة وتجــار التجزئــة.

لــدى تجــار التجزئــة المشــاركين للربــط بيــن
منصاتهــم اإللكترونيــة ومنصــة المبــادرة،

لتســهيل المبيعــات اإللكترونيــة.

تدريــب فــرق المراقبــة الميدانيــة للتأكــد من

جاهزيــة المتاجــر وتوافر منتجــات المبادرة.

العميل للمنتج وخدمات التركيب ،والتأكد من
بــه بالمبادرة.

تنفيــذ ورشــة عمــل تنســيقية بيــن “تــداول”

وبيــن المصانــع وكبــار تجــار التجزئــة لتحفيــز
الشــركات لــإدراج فــي الســوق الماليــة
الســعودية .

تــم فــي نهايــة العــام 2019م اســتالم إفــادات مــن المصانــع الوطنيــة المشــاركة لقيــاس مــدى تأثيــر

المبــادرة علــى الصناعــة المحليــة وهــي كالتالــي:

 /1شركة إل جي :
زيــادة مبيعــات المصنــع بنســبة  %69فــي العــام

تحســن نتائــج المجمــوع المالــي ،والــذي كان أحــد

حيــث مثلــت مبيعات منتجــات المبادرة مــا يقارب

التــي أطلقها المركز الســعودي لكفــاءة الطاقة

2019م مقارنــة بنفس الفتــرة من العام 2018م،
 %30مــن إجمالــي المبيعات.

تحقيــق المصنــع ألرباح فــي العام 2019م مقارنة

بخســائر فــي نفس الفترة مــن العام 2018م.

زيــادة مبيعــات التصدير من  %6في العام 2018م

إلى  %11في العام 2019م.

انخفاض نسبة التكاليف الثابتة في العام 2019م
بســبب الزيــادة الملحوظــة فــي مبيعــات مبــادرة
أجهــزة التكييف عاليــة الكفاءة.

تحقيــق الشــركة مبيعــات مــن المبــادرة بمقــدار

( )81مليــون ريــال عــن العــام 2019م.

أســبابه مبــادرة وحــدات التكييــف عاليــة الطاقــة

ضمن خطة تحفيز القطاع الخاص ،والتي ساهمت
بشــكل إيجابــي في ايرادات الشــركة.

المســاهمة بطريقــة مباشــرة وغيــر مباشــرة

فــي زيــادة نســبة الســعودة فــي منافــذ وتوزيــع

المبيعات ،حيث ساهمت المجموعة في توظيف
ً
ـعوديا فــي هــذا المجــال.
( )74سـ
المســاهمة وبشــكل مباشــر فــي زيــادة وتنميــة

نشاط القطاعات ذات العالقة بمبيعات التكييف
كالمؤسسات الصغيرة والمتوسط المتخصصة
في نشــاط تركيــب المكيفات.
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 /3شركة العيسى:

 /4شركة الجفالي:

رفع نســبة التغطيــة الجغرافية لمبيعاتها داخل

رفــع اإلنتاجيــة والكميــات فــي خطــوط إنتــاج

ســاهمت المبــادرة في تأســيس خــط إنتاج جديد

تأميــن سلســلة التوريــد والخدمــات اللوجســتية

ســاهمت كميــة اإلنتــاج فــي تقليــل المصاريــف

والتي تســتخدم بشــكل كبير في السوق المحلي،

خلــق بيئــة محفــزة مــن خــال رفــع مســتوى

المساهمة في تسويق منتجات الشركة بتوزيع

مــن االســتقرار للمنتجــات التــي تم االســتثمار بها

مشــاركة المعلومــات الراجعــة مــن األســواق

تحفيــز المصانــع المحليــة للحفــاظ علــى تشــغيل

المناســبة لتخطيــط اإلنتــاج.

المملكة.

للمنتجــات عاليــة الكفــاءة .

معامــل الكفــاءة إلــى مســتوى ســمح لــكل مــن
ُ
الم َص ِّنــع المحلــي و ُم َص ِّنعــي القطــع إيجــاد نــوع
و توفيرهــا مــن خــال المبــادرة.
خطــوط إنتاجهــا.

إعطــاء فرصــة للمســتثمرين الســترجاع المبالــغ

المســتثمرة ،والتي ســوف تســهم في مساعدة
المصانــع المحلية.

المكيفــات الجداريــة المنفصلــة (ســبليت).

التشــغيلية لخطــوط إنتــاج المكيفــات المنفصلــة.
جغرافي أكبر من السابق ،وتسهيل وصول المنتج
ً
دوريا.
للموزعين لوجود قاعدة بيانات محدثة
ســاهمت في اختيار الكمية المناسبة والسعات
رفعــت المبــادرة مــن وعــي المســتهلك بجــودة

المنتــج الوطنــي وســمعته ،والقــدرة التنافســية
بمواصفــات عالميــة.

للمكيفات المنفصلة المنزلية ذات السعات الصغيرة

وكانــت هنــاك صعوبــة فــي المنافســة فــي ظــل
وجــود عــدد كبير مــن المنتجــات المســتوردة من
نفس الطرازات .

زيــادة ثقــة المواطــن فــي المنتجــات المصنعــة
ً
محليــا ،و زيــادة وعــي المســتهلكين باالقتصــاد

فــي اســتخدام الطاقــة لمــا لهــا مــن تأثير مباشــر

علــى اقتصــاد الدولــة .

خلــق فــرص وظيفيــة وتطويــر كــوادر المصنــع

للتعامل مع المنتج واإلنتاج بكميات كبيرة لتلبية
احتياجــات العمالء.

تحســين عوائــد المصنــع فــي ظــل االنكمــاش

االقتصــادي ،مما أســهم فــي تحســين التدفقات

المالية الستمرار تسيير سلسلة اإلمدادات وتقليل
االقتــراض مــن البنوك.

تطوير بيئة العمل الداخلية

 | 68التقرير السنوي 2019

الكفاءة
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األهداف :
تطوير بيئة عمل المركز من خالل نظام إدارة الجودة (،)ISO 9001

والتأكــد مــن وجــود اإلجــراءات والعمليــات والنمــاذج الخاصــة بــكل
إدارة وتطبيقها وتطويرها بشــكل مســتمر.

تطبيــق نظــام إدارة الطاقــة ( )ISO 50001بهــدف ترشــيد ورفــع

كفــاءة الطاقــة فــي مبنــى المركــز.

تطبيق منهجية موحدة إلدارة المشاريع ( )PMI Standardبهدف

رفع كفاءة إدارة المشــاريع.

اإلشــراف علــى إعــداد خطط العمل الســنوية لجميــع إدارات المركز

ومتابعتهــا ،ووضــع معايير لقياس األداء.

مبادرات ومنجزات :2019
حصول المركز السعودي لكفاءة

متابعة ومراقبة مشاريع المركز.

الطاقة على شهادة نظام إدارة

إصدار تقارير شهرية ألبرز أعمال

شــركة بيرو فيرتاس (Bureau

مع جميع الموظفين.

الجودة ( )ISO 9001:2015من

.)Veritas

حصول المركز على شهادة نظام

المركز لعام 2019م ،ومشاركتها

عقــد ورشــتي عمــل توعويتين

عن نظامي إدارة الجودة وإدارة

إدارة الطاقة()ISO 50001:2011

الطاقــة لمنســوبي المركــز

اإلشــراف علــى إعــداد وتطويــر

وذلــك لتعزيــز مفهوم الجودة

لألعوام الثالثة (– 2021 - 2020

تشــكيل فريــق للجودة مكون

من شركة بيرو فيرتاس.

خطــط عمــل إدارات المركــز

الســعودي لكفــاءة الطاقــة،
وإدارة الطاقــة ومتطلباتهــا.

 ،)2022والتي تتضمن المبادرات،

من ممثلي إدارات المركز ،وذلك

العاملــة ،ممــا يســاعدها علــى

األعمال والعمليات وأداء النظام.

والميزانيات ،والمخاطر والقوى

إنجاز مهامها وتحقيق أهدافها.

بهــدف تحســين ورفــع جــودة
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األهداف

الموارد
البشرية

اســتقطاب الكفــاءات المتميزة والحفاظ عليهــا ،وتنمية مهاراتها

والرفع من قدراتها من خالل عقد ورش العمل والندوات والبرامج
التدريبية.

إعداد وتطوير سياسات ولوائح للموارد البشرية.
المشــاركة في طرح المبادرات والخدمات لالرتقاء بمســتوى األداء

الوظيفــي ،وتقديــم الدعــم الــازم لجميــع الموظفيــن ،بمــا يســهم

فــي تحقيــق أهــداف المركز.

المبادرات والمنجزات لعام 2019م:
تم استحداث أنظمة التعامل اإللكتروني بين منسوبي المركز.
تم تنفيذ برامج “الوالء الوظيفي” لتعزيز والء منسوبي المركز.
اســتحداث مبــادرة «نــادي اللغــة اإلنجليزيــة” لتمكيــن الموظــف مــن

تطويــر مهاراتــه فــي اإللقــاء والتحــدث باللغــة اإلنجليزية.

الزيادة في عدد موظفي المركز:

البرامج التدريبية والمؤتمرات:

بلغ عدد منسوبي المركز خالل العام المالي 2019م
ً
موظفا وهم على النحو التالي :
()69

قام المركز بإعداد وتنفيذ خطة تدريبية لمنسوبيه

المؤهل العلمي

عدد الموظفين

ماجستير

12

بكالوريوس

39

دبلوم

17

ما دون الدبلوم

1

للعــام المالــي 2019م ،تتضمن تقديم برامج تدريبية
متنوعــة داخل وخارج المملكة في مجاالت قيادية

وفنية وإدارية ،وكذلك تمكينهم من المشاركة في

المحافل العلمية المختلفة ســواء كانت مؤتمرات

أو ندوات أو معارض ،وقد بلغ عدد البرامج التدريبية
ً
برنامجا
والمشــاركات فــي المحافــل العلميــة ()97
علــى النحو التالي:
نوع البرنامج

عدد البرامج

إداري

23

فني

28

قيادي

6

على رأس العمل

28

مؤتمر وما في حكمها

12

المجموع

97
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الموارد
المالية
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اإليرادات لعام 2019م:

1.773.255

ريال

إجمالــي اإليــرادات للمركــز خــال الســنة الماليــة
1440/1441هـــ تمثلــت فــي:

النفقات لعام 2019م:

103.000.000

ريال
ميزانيــة المركــز المعتمــدة للســنة الماليــة
1440/1441هـــ.

رسوم إصدار التراخيص للشركات المقدمة لخدمات

95.391.181.06

رســوم الــدورات التدريبيــة المهنيــة المتخصصــة

%93

كفاءة الطاقة بنسبة %21

بنســبة %79

نفقات المركز في سنة التقرير.
نسبة الصرف.

ريال

79.000.000

ريال

إجمالــي التكاليف المعتمدة لمشــروع مبادرة
أجهــزة التكييــف عاليــة الكفاءة للعــام المالي
1440/1441هـ.

73.302.878.67

ريال

نفقات المشروع في سنة التقرير.

%93

نسبة الصرف.
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تقنية
المعلومات

األهداف :
تقديم الدعم الفني.

حماية الشبكة واألجهزة وأخذ النسخ االحتياطية واسترجاعها.
تنفيذ الصيانة الوقائية والتصحيحية.

إنشاء وإيقاف الحسابات اإللكترونية.

المبادرات والمنجزات لعام 2019م:
االنتهــاء مــن تجهيــز مركــز البيانــات والدائــرة الخاصــة للربــط التقنــي

فــي الشــبكة الحكوميــة اآلمنــة مــع برنامــج التعامــات اإللكترونيــة
الحكومية (يســر).

إصــدار التقاريــر الشــهرية لشــبكة المركــز ومركــز البيانــات والبوابات
اإللكترونيــة الخاصــة بالمركز.

االنتهــاء مــن تركيــب الخــوادم الجديــدة فــي مركــز البيانــات ونقــل

البيانــات عليهــا.

دعم وتطوير الشبكة وزيادة كفاءتها.

ربط أنظمة الشبكة والهاتف الخاصة بالمركز مع شركة «ترشيد»،

وكذلك اللجنة الوطنية آللية التنمية النظيفة.

االنتهــاء مــن عمليــة فحــص الموقــع الرســمي للمركــز بالتعــاون

مــع الهيئــة الوطنيــة لألمــن الســيبراني ،والبــدء فــي إغــاق الثغــرات
األمنيــة الــواردة فــي التقريــر الفنــي.

العمــل علــى نقــل الملفــات اإللكترونيــة الخاصــة بفــرق المركــز على

منصــة  SharePointوتصنيفها.

التهيئة التقنية لنظام الحضور واالنصراف الجديد (شفت).
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