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كثــف المركــز الســعودي لكفــاءة الطاقــة خــال العــام 
البرنامــج  عمــل  فــرق  وواصلــت  الجهــود  الماضــي 
مهــام  أبــرز  يعــد  الــذي  الطاقــة  لكفــاءة  الســعودي 
المركــز أنشــطتها فــي إطــار منظومــة عمــل متناســقة 
البرامــج  وتطويــر  لوضــع  المختصــة،  الجهــات  مــع 
كفــاءة  ورفــع  ترشــيد  فــي  تســهم  التــي  واآلليــات 
اســتهاك الطاقــة فــي المملكــة وكان مــن أبــرز هــذه 

الجهــود واألنشــطة التــي تمــت:

فــي قطــاع المبانــي.. انتهــت المرحلــة الثالثــة لتحديــث 
الصغيــرة  الســعة  ذات  التكييــف  أجهــزة  مواصفــة 
)شــباك / ســبليت(، كمــا تــم اعتمــاد وبــدء تطبيــق 
ذات  التكييــف  ألجهــزة  الطاقــة  كفــاءة  مواصفــة 
الســعة أكبــر مــن 65 ألــف وحــدة حراريــة بمشــاركة 
إعــداد  المعنيــة، فضــًا عــن االنتهــاء مــن  الجهــات 

الفنيــة  الطاقــة  كفــاءة  مواصفــة  تحديــث  واعتمــاد 
ــك  ــة ، كذل ــس الكهربائي لغســاالت ونشــافات الماب
إعــداد وتحديــث مواصفــة كفــاءة الطاقــة للثاجــات 
والمجمــدات، والعمــل علــى مراقبــة ومتابعــة تطبيــق 
مواصفــة اإلنــارة علــى المنافــذ الجمركيــة وخطــوط 
اإلنتــاج، كمــا تــم اإلعــداد واالعتمــاد لمواصفــة فنيــة 
لكفــاءة اســتهاك الطاقــة لســخانات الميــاه، فضــًا 
ــر ملصــق  ــث وتطوي ــاء مــن مشــروع تحدي ــن االنته ع
كفــاءة الطاقــة لكافــة األجهــزة الكهربائيــة التــي صدرت 

لهــا مواصفــات وملصــق كفــاءة الطاقــة.

فــي مشــروع  الماضــي  العــام  خــال  المركــز  وبــدء 
إعــداد آليــة لترشــيد اســتهالك الكهربــاء والميــاه فــي 
القطــاع الحكومــي مــع جميــع الجهــات الحكوميــة، 
فضــًا عــن بــدء العمــل على مشــروع كثافة اســتهاك 
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ــدء التواصــل مــع الجهــات  ــي )EUI( وب الطاقــة للمبان
ذات العاقــة لمعرفــة ســبل التطبيــق.

وفــي قطــاع النقــل البــري.. تــم إعــداد تقاريــر اقتصــاد 
الوقــود لعــام 2016 وذلــك لعــدد 47 شــركة صانعــة 
اقتصــاد  فــي  التحســن  نســبة  وبلغــت  للســيارات، 
الوقــود للســيارات الجديــدة الــواردة للمملكــة بعــام 
2016 )3%( بالمقارنــة مــع العــام 2015، كمــا بلغــت 
للســيارات  الوقــود  اقتصــاد  فــي  التحســن  نســبة 
 )%7(  2016 فــي  للمملكــة  الــواردة  المســتعملة 
ــث  ــاء تحدي ــم إنه ــا ت ــام 2015، كم ــع الع ــة م بالمقارن
المركبــات  لجميــع  الطاقــة  كفــاءة  بيانــات  قاعــدة 
الخفيفــة مــن ســنة موديــل )2010-2018(، فضــًا 
عــن إطــاق النســخة الجديــدة مــن الموقــع اإللكتروني 

لمعيــار اقتصــاد الوقــود.

مواصفــة  تحديــث  الماضــي  العــام  خــال  تــم  أيضــًا 
بطاقــة اقتصــاد الوقــود؛ والتــي تشــمل مســتوى جديــد 
وذلــك   ،2019 ســنة  لطــرازات  »ممتــاز+«  بمســمى 
لتمييــز الســيارات األفضــل أداًء ، كمــا بلــغ عــدد طــرازات 
اإللكترونيــة  بالبوابــة  تســجيلها  تــم  التــي  اإلطــارات 

لبطاقــات كفــاءة الطاقــة، حوالــي 27 ألــف طــراز.

االنتهــاء مــن جمــع  تــم  الصناعــي..  القطــاع  وفــي 
اإلســمنت  لمصانــع  الطاقــة  اســتهاك  بيانــات 
ــات المســتهدفة لعــام 2016  ــد والبتروكيماوي والحدي

عــن طريــق قاعــدة بيانــات كفــاءة الطاقــة وذلــك لعــدد 
185 )مصنــع /خــط إنتــاج(، إضافــة إلــى أنــه يجــري 
العمــل علــى إعــداد دراســة عــن القطاعــات الصناعيــة 
األخــرى كمرحلــة ثانيــة، حيــث تــم تحديــد 6 قطاعــات 
الطاقــة  اســتهاك  فــي  األعلــى  تعــد  صناعيــة 
وتشــمل )المنتجــات الحديديــة، الكيميائيــة ، الطينيــة 
المعــادن(  اســتخراج  الزجــاج،  الــورق،  والســيراميك، 
والتــي تشــكل )13% (مــن إجمالــي اســتهاك الطاقــة 

فــي الصناعــة.

والشــهادات..  والمراقبــة  بالفحــص  يتعلــق  فيمــا 
بلــغ عــدد األجهــزة الكهربائيــة المحجــوزة )مكيفــات، 
علــى  الرقابيــة  الجــوالت  بعــد  ، غســاالت(  ثاجــات 
المصانــع المحليــة 13775 جهــاز، وبعــد الجوالت على 
األســواق بلــغ العــدد المحجــوز 239 جهــاز، كمــا تــم 
حجــز  32989 منتــج إنــارة فــي عــدد مــن مســتودعات 
اإلنــارة، فــي حيــن كشــفت الجــوالت الرقابيــة لفريــق 
العمــل عــن 281 مخالفــة لمتطلبــات بطاقــة اقتصــاد 
الوقــود، فضــا عــن 873 مخالفــة لمتطلبــات بطاقــة 

كفــاءة الطاقــة لإلطــارات .

 كمــا تــم خــال عــام التقريــر إعادة تدويــر 6091 مكيف 
و 1825 غســالة و57 ثاجــة إضافــة إلــى تدويــر 25 
عــدد  و  المخالفــة  الحــراري  العــزل  مــواد  مــن  طــن 
212657 عبــوة ومنتــج إنــارة ، كمــا تــم مــن خــال 
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مكيــف   91116 تصديــر  إعــادة  الجمركيــة   المنافــذ 
و 76878 ثاجــة ومجمــد إضافــة إلــى 2360 غســالة 

و 630187 منتــج إنــارة فضــًا عــن 318217 إطــار .

فــي مجــال تنميــة القــدرات وتأهيل الكــوادر الوطنية.. 
ــًا  ــا ً تدريبيـ نفــذ المركــز خــال  عــام التقريــر 11 برنامجـ
للشــهادات االحترافيــة فـــي عـــدة مــــدن بالمملكــــة 
اســــتفاد منهــــا أكثــــر مــــن 260 متــــدربًا، كمــا التحــق 
183 طالبــًا مــن طــاب الكليــــات الهندســــية بمنهــج 
كفــــاءة الطاقــــة الــذي تــم اســتحداثه وإقــراره فــــي 
خمــــس جامعــــات ســـعودية هـــي جامعـــة الملـــك 
وجامعــــة  ســــعود،   الملــــك  وجامعـــة  عبدالعزيـــز، 
الملــــك فهــــد، وجامعــــة القصيــــم، وجامعــة تبــوك.

فــي مجــال التخطيــط الحضــري وتبريــد المناطــق.. 
الوطنــي  المشــاريع  إدارة  مكتــب  مــع  العمــل  بــدء 
لتطويــر آليــة تضمــن تطبيــق قــرار مجلــس الــوزراء 
ــة باســتخدام نظــام  ــات الحكومي ــزام الجه الخــاص بإل
تبريــد المناطــق فــي مشــاريعها المســتقبلية فــي حــال 

انطبقــت عليهــا المعاييــر المحــددة.

وفــي مجــال خدمــات كفــاءة الطاقــة.. تــم إنجــاز المرحلــة 
ــة اإللكترونيــة حيــث بلــغ  ــر البواب األولــى لمشــروع تطوي
ــى  ــة عل ــا األولي ــي ســجلت معلوماته عــدد الشــركات الت
البوابــة 52 شــركة محليــة وعالميــة، تقدمــت 15 شــركة 
بطلــب ترخيــص تمــت دراســتها والموافقــة علــى خمــس 

طلبــات ورفــض طلبيــن، كمــا تــم إصــدار النســخة الثانيــة 
المحدثــة لمتطلبــات ترخيــص شــركات خدمــات كفــاءة 
ــار ماحظــات الشــركات  الطاقــة مــع األخــذ بعيــن االعتب
علــى النســخة األولــى، إضافــة إلــى اعتمــاد ونشــر الدليــل 
ــن  ــة بي ــذي ينظــم العاق ــاس والتحقــق ال ــي للقي الوطن

مقدمــي الخدمــة والمســتفيدين منهــا. 

الوطنيــة  الشــركة  تأســيس  التقريــر  عــام  خــال  وتــم 
لخدمــات كفــاءة الطاقــة بــرأس مــال يبلــغ )1.9(  مليــار 
فــي  الطاقــة  اســتخدام  كفــاءة  رفــع  بهــدف  ريــال؛ 
جميــع المبانــي والمرافــق الحكوميــة القائمــة فــي 
المملكــة، واإلســهام فــي دعــم إنشــاء قطــاع كفــاءة 

الطاقــة فــي المملكــة.

وحــول رفــع الوعــي بأهمية ترشــيد اســتهالك الطاقة. 
نفــذ المركــز حملتيــن رئيســتين همــا حملــة #تأكــد أن 
ــر، كمــا قــدم  ــة 24# ســاعة توفي دربــك خضــر، وحمل
المحاضــرات  عبــر  توعويــة مختلفــة   برامــج  المركــز 
المباشــرة والمعــارض لطــاب المــدارس والجامعــات 
باإلضافــة   ،) وبنــات  بنيــن   ( التقنيــة  والكليــات 
المهرجانــات  فــي  توعويــة  بأجنحــة  المشــاركة  إلــى 

الوطنيــة. والمناســبات 

وبالله التوفيق...
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االرتبــــاط اإلداري :

ــه  ــة، ويشــرف علي ــوم والتقني ــز للعل ــك عبدالعزي ــة المل ــا بمدين ــًا مؤقًت ــز إداري ــط المرك يرتب
لجنــة إداريــة برئاســة رئيــس المدينــة وعضويــة ممثليــن لعــدد مــن الجهــات ذات العاقــة.

الهـــــــــــــــــــدف : 

يهــدف المركــز إلــى ترشــيد ورفــع كفــاءة اســتهاك الطاقــة، وتوحيــد الجهــود بيــن الجهــات 
الحكوميــة وغيــر الحكوميــة فــي هــذا المجــال.

الرســـــــــــــــالـــــة: 

المحافظــة علــى الثــروة الوطنيــة مــن مصــادر الطاقــة بمــا يعـــزز التنميــة واالقتصــاد 
الوطنــي عــن طريــق ترشــيد ورفــع كفــاءة اســتهاك الطاقــة بمــا يحقــق أدنــى مســتويات 

االســتهاك الممكنــة بالنســبة للناتــج الوطنــي العــام والســكان .

إنـشــاء المـركـــز :

صــدر قــرار مجلــس الــوزراء الموقــر رقــم 363 وتاريــخ 24 ذو القعــدة 1431هـــ بإنشــاء المركز 
الســعودي لكفــاءة الطاقة.

ــخ 1433/1/17هـــ بالموافقــة علــى تنظيــم  ــوزراء رقــم 16 وتاري كمــا صــدر قــرار مجلــس ال
المركــز، والــذي تضمــن تفصيــًا لمهامــه وعــدد مــن المــواد المعنيــة بــدور اللجنــة اإلداريــة 

ومــوارد المركــز، وكذلــك إضافــة عــدد مــن الجهــات لعضويــة اللجنــة.
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مهام المركز الرئيسية:

وضع برنامج وطني لترشيد ورفع كفاءة استهاك الطاقة والخطط الازمة لذلك.	 

تطوير السياسات واألنظمة واللوائح المنظمة الستهاك الطاقة ودعم تطبيقها.	 

دعم تكامل جهود الجهات المعنية برفع كفاءة استهاك الطاقة والتنسيق فيما بينها.	 

تعـزيز الوعي االجتماعي والرسمي العام في مجال ترشيد ورفع كفاءة استهاك الطاقة.	 

المشاركة في تنفيذ بعـض المشاريع الريادية التي تتطلب مشاركة المركز.	 

وضع برنامج 
وطني لترشيد 

ورفع كفاءة 
استهالك الطاقة 
والخطط الالزمة 

لذلك.

تطوير السياسات 
واألنظمة 

واللوائح المنظمة 
الستهالك 

الطاقة ودعم 
تطبيقها.

دعم تكامل جهود 
الجهات المعنية 

برفع كفاءة 
استهالك الطاقة 
والتنسيق فيما 

بينها.

تعـزيز الوعي 
االجتماعي 

والرسمي العام 
في مجال ترشيد 

ورفع كفاءة 
استهالك 

الطاقة.

المشاركة في 
تنفيذ بعـض 

المشاريع الريادية 
التي تتطلب 

مشاركة المركز 

مهام المركز
الرئيسية
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اقتــراح النظــم واللوائــح التــي تحقــق ترشــيد ورفــع 	 
كفــاءة اســتهاك الطاقــة.

القياســية 	  المواصفــات  المســاهمة فــي وضــع 
ووســائل  اإلضــاءة  ونظــم  والمعــدات  لألجهــزة 
النقــل وغيرهــا بمــا يحقــق ترشــيد ورفــع كفــاءة 

الطاقــة. اســتهاك 

متابعــة تنفيــذ التشــريعات والسياســات والخطــط 	 
المتعلقــة بترشــيد ورفــع كفــاءة اســتهاك الطاقــة 

والتوصيــة بالخطــوات الازمــة لتنفيذهــا.

وضــع األســس المناســبة التــي تســاعد علــى إدارة 	 
برنامــج بطاقــات كفــاءة اســتهاك الطاقــة لألجهزة 

والمعــدات بالتنســيق مــع الجهــات المعنيــة.

ــر 	  ــر معايي ــة وتطوي ــق الطاق ــم خدمــات تدقي تقدي
اســتخدامها.

المســاهمة فــي تفعيــل أنشــطة ترشــيد ورفــع 	 
كفــاءة اســتهاك الطاقــة واســتخداماتها المتعلقة 

ــي. بالمبان

وضــع األســس التــي تســاعد علــى إدارة األحمــال 	 
واإلجــراءات  األســاليب  ودراســة  الكهربائيــة 
ــات  ــا مــن خــال برامــج وتقني المناســبة لتطبيقه

تتناســب مــع بيئــة المملكــة.

بترشــيد 	  المتعلقــة  المعلومــات  قواعــد  إنشــاء 
مــع  بالتعــاون  الطاقــة  اســتهاك  كفــاءة  ورفــع 

االختصــاص. جهــات 

وضــع مؤشــرات لترشــيد ورفــع كفــاءة اســتهاك 	 

الطاقــة فــي القطاعــات المختلفــة وإعــداد التقاريــر 
الدوريــة لرصــد التقــدم فــي ذلــك مــن خــال برامــج 

وتقنيــات تتناســب مــع بيئــة المملكــة.

تشــجيع االســتثمار فــي مجــال ترشــيد ورفــع كفاءة 	 
اســتهاك الطاقة.

الدراســات والبحــوث فــي 	  إجــراء  دعــم وتشــجيع 
الطاقــة. اســتهاك  ورفــع كفــاءة  ترشــيد  مجــاالت 

ترشــيد 	  فــي مجــاالت  والفنــي  اإلداري  التدريــب 
ورفــع كفــاءة اســتهاك الطاقــة والقيــام بعمــل 

اختبــارات رســمية لتأهيــل مديــري الطاقــة.

كفــاءة 	  ورفــع  ترشــيد  مجــال  فــي  الوعــي  نشــر 
اســتهاك الطاقــة ومــن ذلــك التجــارب والتطبيقات 
الناجحــة فــي هــذا المجــال، واالهتمــام بالتعليــم في 
المــدارس فــي مجــال ترشــيد ورفــع كفاءة اســتهاك 
الطاقــة، والعمــل مــع جهــات االختصاص على نشــر 
رســالة الترشــيد ورفــع كفــاءة اســتهاك الطاقــة عبــر 
المناهــج التعليميــة والوســائل اإلعاميــة المختلفــة 
والبرامــج  العمــل  وورش  النــدوات  إقامــة  مثــل 

اإلعاميــة.

االتصــال والتعــاون الدولي في مجال إدارة ترشــيد 	 
واالســتفادة  الطاقــة،  اســتهاك  كفــاءة  ورفــع 
مــن تجــارب الــدول المتقدمــة، وعقــد االتفاقيــات 
لاســتفادة  الدوليــة  المتخصصــة  الجهــات  مــع 
والبحــوث  واألنظمــة  التقنيــات  أفضــل  مــن 
والدراســات فــي هــذا المجــال وفــق اإلجــراءات 

المتبعــة. النظاميــة 

مهام أخرى: مهام أخرى: 
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اقتراح النظم واللوائحلرفع كفاءة الطاقة.

المساهمة في وضع المواصفات القياسية
لألجهزة الكهربيائية والمواد بما يحقق الترشيد.

متابعة تنفيذ التشريعات
والسياسات والخطط.

وضع األسس المناسبة التي تساعد على 
إدارة برنامج بطاقات كفاءة استهالك الطاقة.

تقديم خدمات تدقيق الطاقة 
وتطوير معايير استخدامها.

المساهمة في تفعيل أنشطة ترشيد
ورفع كفاءة استهالك الطاقة .

وضع األسس التي تساعد على إدارة األحمال
الكهربائية ودراسة األساليب واإلجراءات.

إنشاء قواعد المعلومات بالتعاون
مع جهات االختصاص.

وضع مؤشرات وإعداد التقارير
الدورية لرصد التقدم.

تشجيع االستثمار في مجال ترشيد
ورفع كفاءة استهالك الطاقة.

دعم وتشجيع إجراء الدراسات والبحوث في
مجاالت ترشيد ورفع كفاءة استهالك الطاقة.

التدريب اإلداري والفني والقيام بعمل
اختبارات رسمية لتأهيل مديري الطاقة.

نشر الوعي في مجال ترشيد ورفع
كفاءة استهالك الطاقة.

االتصال والتعاون الدولي واالستفادة من
تجارب الدول المتقدمة، وعقد االتفاقيات.

المهام اإلضافية للمركز
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متابعة تنفيذ أعامل املركز.

املوافقة عىل الخطط العامة 
والتفصيلية ألوجه نشاط املركز.

وضع برنامج وطني لرتشيد ورفع كفاءة استهالك 
الطاقة، ووضع الخطط والسياسات الالزمة لذلك.

اقــرتاح الترشيعــات الخاصــة برتشــيد ورفــع 
كفــاءة اســتهالك الطاقــة ومتابعــة تنفيــذ 
األنظمــة والتعليــامت ذات الصلــة مبهــامت 
املركــز، ورفــع مــا يلــزم وفقــاً لإلجــراءات 

النظامية املتبعة.

تشــكيل فــرق عمــل ولجــان فرعيــة واالســتعانة 
بالخربات املحلية والخارجية املختصة.

مهام اللجنة

اإلدارية للمركز

اللجنة اإلدارية للمركز :

ممثل الجهة: صاحب السمو الملكي األمير
                 عبدالعـــزيز بن ســـــــلمان بن عبدالعـــــزيز

المنصب اإلداري: وزير الدولة لشؤون الطاقة.

الرئيس: صاحب السمو األمير
                 تركي بن سعود بن محمد آل سعود

المنصب اإلداري: رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية.

ممثل الجهة: معالي المهندس
                 منصـــــــــور بن هــــــــــــــالل الـعــــــــــنـزي

المنصب اإلداري: نائب الوزير.

ممثل الجهة: سعادة المهندس
                 حـســــــين بن ســــــــــعـود الســـــــــديـري

المنصب اإلداري: وكيل الوزارة للشؤون الفنية.

ممثل الجهة: سعادة المهندس
                   صـــــــــــــــالـــح بن شـــــــــــــباب الســــــلـــمي

المنصب اإلداري: وكــيل الـوزارة لشــــؤون الصـــــــــــناعة.
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أعضاء اللجنة اإلدارية للمركز :

ممثل الجهة: سعادة المهندس
                 هذلول بن حسين الهذلول 
المنصب اإلداري: وكيل الوزارة للطرق.

ممثل الجهة: سعادة المهندس
                 عمر بن محمد السحيباني

المنصب اإلداري: وكيل الوزارة لحماية المستهلك المكلف.

ممثل الجهة: سعادة األستاذ
                 عبدالرحمن بن محمد المفضي

المنصب اإلداري: األمين العام لصندوق االستثمارات العامة.

ممثل الجهة: سعادة المهندس
                 مساعد بن عبدالله الحميدان.

المنصب اإلداري: المستشار والوكيل المساعد للتنمية القطاعية المكلف. 
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ممثل الجهة: معالي الدكتور
                 ســــــــــعـد بن عـــــثـمان القـصـــــــــــــبي

المنصب اإلداري: المـحــــــــــــــــافــــــــظ.

ممثل الجهة: معالي المهندس
                 علي بن عبدالرحمن الحازمي
المنصب اإلداري: المـحـــــــــــــــــــــــافـــــظ.

ممثل الجهة: سعادة الدكتور
                 عبدالرحمن بن علي المهنا 

المنصب اإلداري: نائب المحافظ لشؤون المشتركين ومقدمي الخدمة.

ممثل الجهة: سعادة الدكتور
                 عـــالء بن عــبداللــه نـصـــيـف 

المنصب اإلداري: الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بينبع.

Royal Commission for Jubail and Yan
bu

ممثل الجهة: معالي الدكتور
                 خـــــلـيـل بن مصــــــــلح الثقـــــــــفـي

المنصب اإلداري: الرئـيــس العـــــــــــــــام.
The General Authority Of Meteorology and Environmental Protection

ممثل الجهة: سعادة الدكتور
                 مـاهــــر بن عبدالله العــــــــــــودان

المنصب اإلداري: رئيس قطاع األبحاث والتطوير واالبتكار.

أعضاء اللجنة اإلدارية للمركز :

ممثل الجهة: سعادة الدكتور
                 عبدالعزيز بن سلطان الملحم

المنصب اإلداري: وكيل الوزارة للعاقات الثقافية الدولية.

ممثل الجهة: سعادة المهندس
                 مـحـــــمـد بن ســليمان العــقـل

المنصب اإلداري: وكيل الوزارة المكلف للشؤون الفنية.
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ممثل الجهة: سعادة الدكتور
                 نايف بن محمد العبادي

المنصب اإلداري: مدير عــام المــركز.

أعضاء اللجنة اإلدارية للمركز :

ممثل الجهة: سعادة األستاذ
                 عبدالله بن ناصر السرحان.

المنصب اإلداري: أمين عام اللجنة.

ممثل الجهة: سعادة الدكتور
                 عبدالله بن عمر البـــيـز.
المنصب اإلداري: كبير مهندسين. 

ممثل الجهة: سعادة الدكتور
                 فهد بن عبدالعزيز الشريهي 

المنصب اإلداري: مدير عام المراكز العالمية للتقنية واالبتكار. 

ممثل الجهة: سعادة المهندس
                 منصور بن عبدالرحمن القحطاني 

المنصب اإلداري: نائب رئيس تنفيذي للتوزيع وخدمات المشتركين.

ممثل الجهة: سعادة المهندس
                 أســــامة بن عبدالعزيز الزامل

المنصب اإلداري: ممثل القطاع الخاص. Council of Saudi Chambers

ممثل الجهة: سعادة المهندس
                 عبدالله بن عــــلي الصــــــــانـع

المنصب اإلداري: ممثل القطاع الخاص.  Council of Saudi Chambers

ممثل الجهة: سعادة األستاذ
                 عبدالمحسن بن عبدالرحمن الشنيفي

المنصب اإلداري: مدير عام إدارة القيود.
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الرئيس
(رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية)

القطاع الخاصاألجهزة الحكومية األخرىالوزارات

The General Authority Of Meteorology and Environmental Protection

Royal Commission for Jubail and Ya
nb

u

Council of Saudi Chambers

التقرير السنوي )2017( 18



الســعودي لكفــاءة  الموكلــة للمركــز  المهــام  أبــزر  مــن 
ــذا  ــاءة الطاقــة، ل ــي لكف الطاقــة اســتحداث برنامــج وطن
فقــد تــم تشــكيل لجنــة تنفيذيــة يرأســها صاحــب الســمو 
الملكــي األميــر عبــد العزيــز بــن ســلمان بــن عبــد العزيــز آل 
ســعود عضــو اللجنــة اإلداريــة للمركــز، وعضويــة ممثلــي 
ــة إلعــداد  ــة اإلداري ــة فــي اللجن عــدد مــن الجهــات المعني
هــذا البرنامــج بمشــاركة جهــات حكومية وشــركات وطنية 
كبــرى إضافــة إلــى عــدد كبيــر من شــركات القطــاع الخاص 
بهــدف رفــع كفــاءة اســتهاك الطاقــة فــي المملكــة فــي 
البــري، والصناعــة، والحــد  قطاعــات المبانــي، والنقــل 
مــن االســتهاك فــي هــذه القطاعــات مــن خــال تعديــل 
ــة، ومــواد العــزل  ــة المنزلي مواصفــات األجهــزة الكهربائي
المركبــات،  وقــود  واســتهاك  واإلضــاءة،  الحــراري، 

ــات. ــد واألســمنت والبتروكيماوي ــع الحدي ومصان

ويعــد »البرنامــج الســعودي لكفــاءة الطاقــة« عمــًا 
بيــن  والتوافــق  اإلجمــاع  علــى  ومبنــي  متكامــًا 
جميــع األطــراف المعنيــة ســواء مــن القطــاع العــام 
أو الخــاص، حيــث يســعى إلــى تطويــر وتنفيذ برامج 
رفــع كفــاءة اســتهاك الطاقــة، ووضــع المبــادرات 
والتمويــل  التنفيــذ  وآليــات  واللوائــح  والنظــم 
التــي تحقــق ذلــك، وفــق آليــة عمــل تقــوم علــى 
ــة  ــة المعني التعــاون الكامــل بيــن الجهــات الحكومي
والمســئولة عــن تطبيــق هــذه البرامــج، ومراعــاة 
بشــكل  الجهــات  مختلــف  اختصــاص  واحتــرام 
والخبــرات  التجــارب  مــن  واالســتفادة  كامــل، 
الدوليــة فــي مناقشــة نتائــج برامــج كفــاءة الطاقــة 

المطبقــة عالميــًا.
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منظومة عمل
الربنامج السعودي لكفاءة الطاقة

نطاق العمل

املبادئ
تشمل آلیة إدارة البرنامج، ومنهجیة 

العمل املتبعة، وکیفیة إشراك جمیع 
الجهات ذات العالقة يف تطویر وتنفیذ 

األنشطة مع حوکمة أدوارهم.

التطوير والتنفيذ
ویشمل آلیات تطویر املواصفات 

واملعاییر، واملمکنات الالزمة لتفعیل 
أنشطة البرنامج املختلفة.

12
التنمية البرشية

وتضم أنشطة التوعیة ملختلف أنشطة 
البرنامج باإلضافة لتأهیل املوارد البشریة 

لسوق کفاءة الطاقة.

3

ثالثة قطاعات رئيسية (الصناعة والنقل والمباني) تستهلك أكثر من 90 ٪ من الطاقة في المملكة.

المبانيالنقلالصناعة
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الهيكل التنظيمي للربنامج

اللجنة التنفيذية

وزارة الطاقة والصناعة

والرثوة املعدنية

وزارة الشؤون البلدية والقروية

وزارة املالية

وزارة التجارة واالستثامر

وزارة اإلســكان

هيئة تنظيم الكهرباء

واإلنتاج املزدوج

الهيئة السعودية

للمواصفات واملقاييس والجودة

املركز السعودي لكفاءة الطاقة

الرشكة السعودية للكهرباء

أرامكو السعودية

الهيئة العامة للجامرك 

ســــابـك

الفرق الفنية واملساندةفريق املراجعة والتنسيق

فريق تنفيذي مؤقتفريق تنفيذي مؤقتفريق تنفيذي مؤقتفريق تنفيذي مؤقتفريق تنفيذي مؤقت

الصناعةاملباين

التخطيط الحرضيالنقل الربي

الفحص واملراقبة واالختبارالقانوين

املوارد البرشيةالتوعية

رشكة خدمات الطاقة

التمويل

يقوم  فريق املراجعة والتنسيق 
مبراجعة مراحل النشاط والتنسيق 

مع الفرق الفنية.

يتم تكوين الفرق التنفيذية املؤقتة لتنفيذ األنشطة.

من خالل فريق عمل منظم ومتجانس يبلغ نحو (150) مختص استطاع الربنامج السعودي 
لكفاءة الطاقة حشد الجهود واسثامر الكفاءات التي متثل نحو (25)جهة  شملت الجهات 

املعنية واملنظامت يف إطار لجان فرعية رفيعة املستوى.

يتم تكوين الفرق الفنية واملساندة من 
ممثلـــني للجهـــات ذات العالقـــة وتكون 

رئاسة الفريق للجهة األكرث عالقة.
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الجهود واإلنجازات



خــال  البرنامــج  فــي  المختصيــن  جهــود  تواصلــت 
فــي  ســواء  المبــادرات  إلعــداد  الماضــي  العــام 
ــة الرئيســية التــي تســتهلك الطاقــة  القطاعــات الثاث
وهــي: قطاعــات المبانــي ،النقــل البــري ،والصناعــة، 
المســاندة  األخــرى  العمــل  مجــاالت  خــال  مــن  أو 
ــاءة اســتهاك  ــع كف ــك فــي ســبيل تحســين ورف وذل

الســعودية: العربيــة  المملكــة  فــي  الطاقــة 

قطاع المباني :.

1/1 األجهزة الكهربائية 

تـــم خـــال العـــام 2017م االنتهـــاء مـــن تحديث 	 
مواصفـــة أجهزة التكييف ذات الســـعة الصغيرة 
بجميع أنواعها )شباك / سبيلت( مع المصنعين 
القطـــاع  فـــي  المعنيـــة  والجهـــات  والمورديـــن 
الدنيـــا  الحـــدود  بتحديـــث  والخـــاص  الحكومـــي 
لكفـــاءة اســـتهاك الطاقـــة لهـــا كمرحلـــة ثالثة، 
وجـــاري العمـــل علـــى اعتمادها بشـــكل رســـمي . 

 بــدء العمــل علــى تطويــر بوابــة تســجيل إلكترونيــة 	 
الصغيــرة  الســعات  ذات  التكييــف  ألجهــزة 
الســعودية للمواصفــات  الهيئــة  بالتعــاون مــع 

والجــودة. والمقاييــس 
كفــاءة 	  مواصفــة  تطبيــق  وبــدء  اعتمــاد  تــم   

أكبــر  الســعة  ذات  التكييــف  ألجهــزة  الطاقــة 
مــن 70 ألــف وحــدة حراريــة بمشــاركة الجهــات 
المعنيــة، وتطبيــق آليــة المراقبــة علــى منتجاتهــا 
بشــكل الزامــي والتــي تنــدرج تحــت المواصفــة 

 )2016/SASO 2874( رقــم 

االنتهـــاء مـــن تطويـــر بوابـــة لتســـجيل منتجات 	 
أجهـــزة التكييف ذات الســـعة أكبر مـــن 70 ألف 
وحـــدة حراريـــة )SASO 2874/2016( بالتعـــاون 
مـــع الهيئة الســـعودية للمواصفات والمقاييس 

والجودة  الســـعودية .
االنتهـــاء من إعـــداد واعتمـــاد تحديـــث مواصفة 	 

المابـــس  لغســـاالت  الفنيـــة  الطاقـــة  كفـــاءة 
 .)2017/SASO 2885( الكهربائيـــة 

جاري العمل على بناء نظام تســـجيل لغســـاالت 	 
المابـــس الكهربائيـــة التـــي تحمـــل المواصفـــة 

.)2017/SASO 2885( رقـــم
إعداد واعتماد مواصفة كفاءة الطاقة لنشـــافات 	 

.)2017/SASO 2883( المابس الكهربائية
جاري العمل على بناء نظام تســـجيل لنشـــافات 	 

المابـــس الكهربائيـــة التـــي تحمـــل المواصفـــة 
.)2017/SASO 2883( رقـــم

االنتهـــاء مـــن إعـــداد وتحديـــث مواصفـــة كفاءة 	 
للثاجـــات والمجمدات وجـــاري العمل حاليًا على 

اعتمادها بشـــكل رســـمي .
لمنتجـــات 	  إلكترونيـــة  تســـجيل  بوابـــة  تطويـــر 

الثاجـــات و المجمـــدات بالتعـــاون مـــع الهيئـــة 
الســـعودية للمواصفـــات والمقاييـــس والجـــودة 

. الســـعودية 
العمـــل على مراقبـــة ومتابعة تطبيـــق مواصفة 	 

المنافـــذ  علـــى   )2015/SASO 2870( اإلنـــارة 
الجمركيـــة وخطـــوط اإلنتـــاج والتـــي تـــم البـــدء 

بتطبيقهـــا.
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االنتهـــاء مـــن إعـــداد وتطويـــر مواصفـــة كفـــاءة 	 
الطاقـــة لإلنـــارة التجاريـــة )الجـــزء الثانـــي(، وجاري 
العمـــل حاليـــًا علـــى اعتمادهـــا بشـــكل رســـمي .

 	 CoC:( دراســـة تقييم وتدقيق بعض شهادات ال
اإلنـــارة  لمنتجـــات   )certificate of conformity
الـــواردة من الهيئـــة العامة للجمارك الســـعودية.

 إعـــداد مواصفـــة فنية لكفاءة اســـتهاك الطاقة 	 
المصنعيـــن  مـــن  كل  مـــع  الميـــاه  لســـخانات 
والمورديـــن و بمشـــاركة الجهـــات ذات العاقـــة 
تـــم  حيـــث  والخـــاص  الحكومـــي  القطـــاع  مـــن 
 SASO(  االنتهـــاء مـــن إعدادها و اعتمادهـــا برقم

.)2017 /2884
جـــاري العمـــل علـــى بنـــاء نظام تســـجيل لســـخانات 	 

رقـــم   المواصفـــة  تحمـــل  التـــي  الكهربائيـــة  الميـــاه 
)SASO 2884/2017( بالتعاون مع الهيئة السعودية 

للمواصفـــات و المقاييـــس والجـــودة الســـعودية.

االنتهـــاء مـــن مشـــروع تحديـــث وتطويـــر ملصق 	 
كفـــاءة الطاقـــة لكافـــة األجهـــزة الكهربائيـــة التي 
صـــدر لهـــا مواصفـــات وملصـــق كفـــاءة الطاقة.

إعداد خطة عمل للســـنوات الثـــاث القادمة إلعداد 	 
أو تحديـــث مواصفات أجهـــزة كهربائية أخرى مهمة.

2/1  العزل الحراري :

امتــدادًا للعــام الماضــي، واصــل المختصــون فــي 	 
البرنامــج العمــل مــع الجهــات المعنيــة فــي القطــاع 
آليــة تطبيــق العــزل  الحكومــي والخــاص تنفيــذ  
الحــراري للمبانــي عــن طريــق متابعة عمــل المكاتب 
ــة المكاتــب الهندســية المخالفــة  الهندســية، وإحال
لألمانــات  الحــراري  العــزل  تطبيــق  لمتطلبــات 
والبلديــات  لبــدء تطبيــق عقوبــة اإليقــاف وفــق 
ــات، و األخــذ  ــق والتحدي ــة العوائ الائحــة، و معرف

ــذ . ــة التنفي ــر منظومــة آلي بهــا لتطوي
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ــة 	  ــم آلي ــى مشــروع تقيي ــًا عل  يعمــل البرنامــج حالي
تطبيــق العــزل الحــراري للمبانــي الســكنية بالتعــاون 
)وزارة  العاقــة  ذات  الحكوميــة  الجهــات  مــع 
الشــؤون البلديــة والقرويــة ـ الشــركة الســعودية 
الســعودية  الهيئــة   – يســر  نظــام   - للكهربــاء 
للمواصفــات والمقاييــس والجــودة – وزارة الطاقة 
والصناعــة والثــروة المعدنيــة – المركــز الســعودي 

لكفــاءة الطاقــة (.

3/1 جمع بيانات استهالك الجهات الحكومية:

تــم خــال العــام الماضــي البــدء فــي مشــروع إعــداد 	 
فــي  والميــاه  الكهربــاء  اســتهاك  لترشــيد  آليــة 
القطــاع الحكومــي مــع جميــع الجهــات الحكوميــة، 
وبــدء العمــل علــى تطويــر قاعــدة بيانــات لجمــع 

بيانــات االســتهاك لهــا.

آليــة اســتهالك الطاقــة فــي  4/1 مشــروع 
المبانــي:

اســتهاك 	  كثافــة  مشــروع  علــى  العمــل  جــاري 
الطاقــة للمبانــي )EUI( وبــدء التواصــل مــع الجهات 

ذات العاقــة لمعرفــة ســبل التطبيــق .

الحكوميـــة 	  الجهـــات  مـــع  والعمـــل  التواصـــل 
المشـــترك  التعـــاون  ســـبل  لبحـــث  المختلفـــة 
فـــي مجال كفـــاءة الطاقـــة وعلى ســـبيل المثال 
)وزارة اإلســـكان، البرنامج الوطنـــي لدعم و إدارة 
المشـــروعات والتشـــغيل والصيانة في الجهات 

العامـــة، مكتـــب ترشـــيد اإلنفاق(.
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قطاع النقل البري:

للمركبـــات  الوقـــود  اقتصـــاد  معيـــار   1/1
الـــواردة: الخفيفـــة 

 تــم إعــداد تقاريــر اقتصــاد الوقــود لعــام 2016م 	 
وذلــك لعــدد )47( شــركة صانعــة للســيارات، حيــث 
تبيــن هــذه التقاريــر مــدى التــزام الشــركات بتحقيــق 
مشــاركة  وتــم  الوقــود،  اقتصــاد  معيــار  أهــداف 

النتائــج مــع الشــركات الصانعــة للســيارات.

الوقــود 	  اقتصــاد  فــي  التحســن  نســبة  بلغــت   
للســيارات الجديــدة الــواردة للمملكــة بعــام 2016م 

2015م العــام  مــع  بالمقارنــة   )%3(

الوقــود 	  اقتصــاد  فــي  التحســن  نســبة  بلغــت 
بعــام  للمملكــة  الــواردة  المســتعملة  للســيارات 

2015م العــام  مــع  بالمقارنــة   )%7( 2016م 

 البــدء باســتقبال خطــط توريــد مصنعــي المركبــات 	 
هــذه  مطابقــة  مــدى  ومراجعــة  2018م  لعــام 
الوقــود  اقتصــاد  معيــار  لمتطلبــات  الخطــط 
للمركبــات الجديــدة، حيــث قــام عــدد )34( شــركة 

مركباتهــم. توريــد  خطــط  بتســليم  صانعــة 

إنهــاء تحديــث قاعــدة بيانــات كفــاءة الطاقــة لجميــع 	 
-2010( موديــل  ســنة  مــن  الخفيفــة  المركبــات 

.)2018

إطاق النســـخة الجديـــدة من الموقـــع اإللكتروني 	 
لمعيـــار اقتصاد الوقـــود، وتتضمن على خصائص 
التوريـــد  خطـــط  تقديـــم  آليـــة  تســـّهل  إضافيـــة 

الصانعة.  للشـــركات 
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2/1  بطاقــة اقتصــاد الوقــود للمركبــات الخفيفة 
الجديدة:

تحديــث مواصفــة بطاقــة اقتصــاد الوقــود؛ والتــي 	 
»ممتــاز+«  بمســمى  جديــد  مســتوى  تشــمل 
لطــرازات ســنة 2019م، وذلــك لتمييــز الســيارات 
األفضــل أداًء خصوصــًا مــع التحســن المتوقــع فــي 
القادمــة. الســنوات  الوقــود علــى مــدى  اقتصــاد 

بطاقــات 	  إلصــدار  اإللكترونيــة  البوابــة  تحديــث 
البطاقــات  طلبــات  الســتقبال  الطاقــة،  كفــاءة 

المحّدثــة. الجديــدة 
3/1 كفاءة الطاقة لإلطارات :

تســجيلها 	  تــم  التــي  اإلطــارات  طــرازات  عــدد  بلــغ 

الطاقــة،  كفــاءة  لبطاقــات  اإللكترونيــة  بالبوابــة 
حوالــي )27( ألــف طــراز، وكانــت نســبة الطــرازات 
الحاصلــة علــى مســتوى كفــاءة عالــي )جيــد أو أعلــى( 

الطــرازات. إجمالــي  مــن   )30%( حوالــي 
4/1 كفاءة الطاقة للمركبات الثقيلة :

عقــد ورشــة عمــل مــع مصّنعــي ومــوّردي الشــاحنات 	 
والقاطــرات محليــًا وعالميــًا، إلطاعهــم علــى الئحــة 
المصــدات الهوائيــة للشــاحنات، وأخــذ ماحظاتهــم 

حــول الائحــة.

عقــد ورشــة عمــل لمصنعــي المقطــورات ومصنعي 	 
ومشــغلي القاطــرات بهدف مناقشــة آليــة التطبيق، 
صناعــة  توطيــن  علــى  للعمــل  معهــم  والتعــاون 

المصــدات الهوائيــة فــي المملكــة.
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5/1 المشـــاركة فـــي المؤتمـــرات والنـــدوات 
العالقـــة  ذات  والمحليـــة  العالميـــة 
البري  النقل  الطاقة في قطـــاع  بكفاءة 

وشـــملت:

الطاقــة 	  كفــاءة  نــدوة  فــي  عمــل  ورقــة  تقديــم 
للســيارات فــي المملكــة العربيــة الســعودية، والتــي 
للســيارات  اليابانــي  الســعودي  بالمعهــد  عقــدت 

2017م فبرايــر   8 بتاريــخ 

المشـــاركة بندوة حـــول المواصفـــات والمعايير 	 
الخاصـــة بالمركبـــات، والتـــي نضمهـــا المعهـــد 
الوطنـــي األمريكـــي للمعاييـــر )ANSI( بالتعاون 
 26 بتاريـــخ  الخليجيـــة،  التقييـــس  هيئـــة  مـــع 

2017م. ســـبتمبر 

األمريكيــة، 	  الطاقــة  وزارة  مــع  اجتمــاع  عقــد 
لبحــث   EPA األمريكيــة  البيئــة  حمايــة  ووكالــة 
ســبل التعــاون فــي تطبيــق معيــار اقتصــاد الوقود 
ــر وزارة  ــك بمق ــة، وذل والئحــة المصــدات الهوائي
الطاقــة األمريكيــة فــي واليــة واشــنطن بشــهر 

. 2017م  مــارس 

زيــارة مختبــر اقتصــاد الوقــود للمركبــات فــي وكالــة 	 
حمايــة البيئــة األمريكيــة، وذلــك بمقــر الوكالــة فــي 
واليــة ميشــيغان األمريكيــة بشــهر مــارس 2017م، 
حيــث هدفــت الزيــارة إلــى التعــرف علــى طــرق اختبــار 
إنشــاء مختبــر  فــي  والمســاعدة  الوقــود  اقتصــاد 

وطنــي فــي المملكــة.
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تـــم خـــال عـــام التقريـــر المتابعـــة مـــع الجهـــات ذات 
العاقـــة، للتأّكد مـــن التـــزام المصانع بالمســـتويات 
المســـتهدفة لكفاءة الطاقة وتقديم التقارير السنوية، 
و التأكـــد مـــن تفعيـــل مـــا تـــم توقيعه فـــي المحضر 
المشـــترك بيـــن تلك الجهـــات و الذي يتضمـــن أدوار 

ومســـؤوليات كل جهـــة، وذلـــك للجهـــات التالية :

وزارة الطاقة والصناعة و الثروة المعدنية.. 1

الهيئة الملكية للجبيل وينبع.. 2

الهيئة العامة لألرصاد وحماية البيئة.. 3

الهيئة العامة لاستثمار.. 4

هيئة السوق المالية.. 5

الهيئة الســـعودية للمواصفات والمقاييس . 6
والجودة.

هيئة تنظيم الكهرباء واإلنتاج المزدوج.. 7

هيئة المدن االقتصادية.. 8

الهيئة الســـعودية للمدن الصناعية ومناطق . 9
التقنية.

صندوق التنمية الصناعية السعودي.. 10

ــة  ــات اســتهاك الطاق ــاء مــن جمــع بيان ــم االنته ت
والبتروكيماويــات  الحديــد  و  اإلســمنت  لمصانــع 
المســتهدفة لعــام 2016 عــن طريــق قاعــدة بيانــات 
كفــاءة الطاقــة وذلــك لعــدد 185 )مصنــع /خــط 
أداء  عــن  األوليــة  التقاريــر  إنتــاج( ومتابعــة إصــدار 
ــر كثافــة  ــث شــملت التقاري كفــاءة الطاقــة بهــا، حي
المســتهلكة  الطاقــة  وكميــة  للمصنــع  الطاقــة 
مســتويات  بيــن  الفجــوة  وتحديــد  العــام  خــال 

قطاع الصناعة :
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كفــاءة الطاقــة الحاليــة ومســتوى كفــاءة الطاقــة 
تحقيقــه. المطلــوب 

مراجعـــة التصاميـــم المبدئية لعدد مـــن خطوط إنتاج 
مصانع اإلســـمنت والحديـــد والبتروكيماويات للتأكد 
مـــن مطابقتهـــا لمعاييـــر ومتطلبـــات كفـــاءة الطاقة 

المقـــرة من قبـــل المركز للمصانـــع الجديدة.

للمواصفـــات  الســـعودية  الهيئـــة  مـــع  العمـــل 
والمقاييـــس والجـــودة -اللجنة الســـعودية لاعتماد- 
لوضـــع آليـــة عمـــل تهـــدف إلـــى اعتمـــاد الشـــركات 
المانحة لشـــهادة ISO 50001، وفي ســـياق متصل، 
يجـــري العمل علـــى إنشـــاء برنامج يهدف لمســـاعدة 
المنشـــئات الصناعيـــة فـــي تطويـــر وتطبيـــق أنظمة 
إدارة الطاقـــة ويشـــمل ذلك إنشـــاء موقـــع إلكتروني 

توجيهـــي لتجهيـــز المنشـــأة للحصـــول على شـــهادة 
إتمـــام متطلبـــات أنظمـــة إدارة الطاقـــة.

القطاعـــات  عـــن  دراســـة  فـــي عمـــل  البـــدء  جـــاري 
الصناعيـــة األخـــرى كمرحلـــة ثانيـــة بعـــد االنتهاء من 
المرحلـــة األولـــى عن قطاعـــات الحديد واألســـمنت 
والبتروكيماويـــات، حيث تم تحديـــد أعلى القطاعات 
المســـتهلكة للطاقة وهي ســـتة قطاعـــات صناعية 
تشـــمل )المنتجات الحديديـــة، الكيميائيـــة، الطينية 
والســـيراميك، الـــورق، الزجـــاج، اســـتخراج المعادن( 
وتشـــكل )13 %( من إجمالي اســـتهاك الطاقة في 
الصناعـــة، حيـــث يبلغ عدد المصانـــع المخطط جمع 

البيانـــات لهـــا 60 مصنع.
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: )sls.gov.sa( تطوير البوابة اإللكترونية لبطاقة كفاءة الطاقة

الســعودية  الهيئــة  مــع  بالتعــاون  المركــز  قــام 
عــدة  بإجــراء  والجــودة  والمقاييــس  للمواصفــات 
تحســينات علــى البوابــة اإللكترونيــة لبطاقــة كفــاءة 

اإلنجــازات: أبــرز  وكانــت   ،)sls.gov.sa( الطاقــة 

ــة 	  ــة اإللكتروني ــى البواب ــغ عــدد المشــاهدات عل بل
2017م  العــام  لبطاقــات كفــاءة الطاقــة خــال 

أكثــر مــن )1,1( مليــون مشــاهدة.

ــي عــدد المنتجــات المشــمولة فــي 	  وصــل إجمال
ــج خــاص بكفــاءة الطاقــة. ــة )12( منت البواب

تــم تحديــث قواعــد بيانــات الســيارات المســتعملة 	 

لتشــمل طــرازات عــام 2018، حيــث تتيــح قواعــد 
الوقــود  اقتصــاد  البيانــات للمســتهلك معرفــة 
للســيارة المرغــوب اســتيرادها، ومــدى مطابقتهــا 

لمتطلبــات كفــاءة الطاقــة للمركبــات.

تــم تحديــث آلية تســجيل منتجــات )أجهزة التكييف 	 
ــة  ــرة الســعة، الغســاالت، الثاجــات، بطاق صغي
التحديثــات  لتغطــي  اإلنــارة(  الوقــود،  اقتصــاد 

التــي تــم إجراءهــا علــى المواصفــات الفنيــة.

منتجات 	  تسجيل  لتشمل  البوابة  تطوير  تم 
)المكيفات كبيرة  السعة، السخانات، النشافات(.
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والشـــهادات  والمراقبـــة  الفحـــص  فريـــق  يعمـــل 
بالبرنامـــج علـــى تطويـــر إطـــار رقابي شـــامل لتطبيق 
فـــي  وضعهـــا  تـــم  التـــي  والمعاييـــر  المواصفـــات 
قطاعـــي المبانـــي والنقل البـــري وتتكـــون من ثاث 

مراحـــل رئيســـية هـــي:

للمنافـــذ . 1 الوصـــول  أو  التصنيـــع  قبـــل  مرحلـــة 
الجمركيـــة.

مرحلـــة الجـــوالت والزيـــارات الميدانيـــة لخطوط . 2
اإلنتـــاج والمنافـــذ الجمركية واألســـواق.

مرحلـــة شـــراء عينـــات عشـــوائية مـــن مختلـــف . 3
العمـــل. وتقييـــم  واختبارهـــا  المملكـــة  مناطـــق 

 وقـــد نفـــذ فريـــق العمل خـــال عام 2017 أنشـــطة 
شـــملت: وجهود 

بنـــاء وتحديـــث برنامـــج بطاقـــة كفـــاءة الطاقـــة 	 
 )www.sls.org.sa( اإللكتروني SLS الســـعودية
وذلـــك عبـــر اســـتحداث نظام تســـجيل لـــكل من 
مواصفـــة كفاءة الطاقة للمكيفات ذات الســـعة 
الكبيرة ومواصفة الغســـاالت وســـخانات المياه 

والنشافات. 

تطويـــر نظام مراقبـــة ومتابعة العينـــات التي تم 	 
شـــرائها من األســـواق، وإضافـــة المنتجات التي 
يتـــم ســـحبها مـــن األســـواق والمصانع حســـب 
الجـــدول الزمنـــي الســـنوي المعـــد مـــن فريـــق 
مراقبة الســـوق بهـــدف التحقق مـــن مطابقتها 
لمواصفـــات كفـــاءة الطاقـــة الســـعودية، وربط 
الجهـــات الحكوميـــة ذات العاقـــة ) وزارة التجارة 

واالســـتثمار / المركز الســـعودي لكفـــاءة الطاقة 
للمواصفـــات  الســـعودية  الهيئـــة  مختبـــر   /
قـــراءة  بهـــدف  وذلـــك  والجـــودة(  والمقاييـــس 
فاعليـــة  مـــدى  ومعرفـــة  الســـعودية  الســـوق 
تطبيـــق مواصفـــات كفـــاءة الطاقـــة الســـعودية 

المحلي. الســـوق  علـــى 

االنتهـــاء مـــن عمل خطـــة لســـحب العينات من 	 
األســـواق المحلية والمنافذ الجمركية وخطوط 
م   2017 لعـــام  الوطنيـــة  للمصانـــع  اإلنتـــاج 
لجميـــع األجهـــزة الكهربائية، ومنتجـــات اإلنارة، 
والعوازل الحرارية، وإطارات الســـيارات، ومتابعة 
تنفيذهـــا، والتأكد من تســـجيل جميـــع العينات 
في نظـــام متابعة العينـــات اإللكتروني، وإرفاق 
صـــور الملصقـــات وتقاريـــر االختبار لـــكل عينة، 
كمـــا تـــم إعـــداد تقاريـــر مفصلـــة الســـتعراض 
المناطـــق والكميات المســـتهدفة والنتائج لكل 

خطـــة عمل. 

قـــام الفريـــق بإعـــداد خطـــة متكاملـــة بســـحب 	 
والمنافـــذ  المحليـــة،  األســـواق  مـــن  العينـــات 
الجمركيـــة، وخطـــوط اإلنتاج للمصانـــع الوطنية 
ذات  الجهـــات  مـــع  بالتعـــاون  م   2018 لعـــام 

العاقـــة مـــن القطـــاع الحكومـــي والخـــاص.

يعمـــل الفريـــق علـــى ربـــط البيانـــات بيـــن الهيئـــة 	 
العامـــة للجمارك، وهيئة المواصفات والمقاييس 
والجـــودة، لمنـــع منتجات كفـــاءة الطاقـــة التي ال 
تحمـــل ترخيص من الدخول عبر المنافذ وتســـهيل 

معرفة المســـتوردين.

: )TIC( الفحص والمراقبة والشهادات
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لتطبيــق 	  شــاملة  خطــة  بإعــداد  الفريــق  قــام 
ــة التعامــل  ــة وآلي المواصفــات الجديــدة والمحدث

القديمــة. الملصقــات  مــع 

مــن 	  فــي كل  تدريبيــة   عقــد ورشــة عمــل  تــم 
ــي وزارة التجــارة  ــاض و جــدة والدمــام لمراقب الري
والصناعــة، والهيئــة العامــة للجمــارك، والهيئــة 
الســعودية للمواصفــات والمقاييــس والجــودة 
أجهــزة  علــى  المواصفــات  تطبيــق  بشــأن 
)المكيفــات ذات الســعة الصغيــرة، و المكيفــات 
ذات الســعة األكبــر مــن 65 ألــف وحــدة حراريــة، 

والغســاالت، والثاجــات، والمجمــدات، واإلنارة، 
الكهربائيــة،  والمحــركات  الحــراري،  والعــزل 

واإلطــارات(. الوقــود  اقتصــاد  وبطاقتــي 

العمــل علــى مراجعــة و مراقبــة و متابعــة التقاريــر 	 
 COC: certificate of( المطابقــة  وشــهادات 
الجمركيــة  المنافــذ  مــن  الــواردة   )conformity
عــن إرســاليات اإلنــارة، والمحــركات الكهربائيــة، 
ــار،  ــات المســحوبة لاختب ومتابعــة فحــص العين
الســعودية  العقوبــات  لجنــة  مــع  والتعــاون 

المخالفيــن. علــى  العقوبــات  لتطبيــق 
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تــم تحديــث تطبيــق ) تأكــد ( بالتعــاون مــع الهيئــة 	 
الســعودية للمواصفــات والمقاييــس والجــودة 
المواطــن شــريكًا ومتعاونــًا  أن يصبــح  بهــدف 
واالســتثمار،  التجــارة  وزارة  مــع  الرقابــة  فــي 
وهيئــة المواصفــات، وذلــك لإلبــاغ عــن األجهــزة 
المخالفــة ) المكيفــات ذات الســعة الصغيــرة / 
الثاجــات   / الكهربائيــة  المابــس  غســاالت 
والمجمــدات / بطاقــة اقتصــاد الوقود للســيارات 

/ اإلطــارات / اإلنــارة (.

مــع 	  بالتعــاون   ) تحقــق   ( تطبيــق  تحديــث  تــم 

ــة  ــات لمســاعدة الجهــات الرقابي ــة المواصف هيئ
فــي التحقــق مــن متطلبــات كفــاءة الطاقــة لـــ 
)المكيفــات ذات الســعة الصغيــرة / الغســاالت / 
الثاجــات والمجمــدات / بطاقــة اقتصــاد الوقــود 

للســيارات / اإلطــارات(.

ــل إجــراءات التصــرف 	  ــم االنتهــاء مــن عمــل دلي ت
فــي المنتجــات المخالفــة، والــذي أعــده فريــق 
المخالفــة  المنتجــات  لجميــع  التدويــر  إعــادة 
لمتطلبــات كفــاءة الطاقــة وعرضــه علــى الجهــات 

العاقــة. ذات  الحكوميــة 
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نتائج الجوالت الرقابية على
المصانع المحلية واألسواق

نتائج الجوالت الرقابية على المصانع المحلية
(للغساالت و المكيفات والثالجات واإلنارة)

نتائج الجوالت الرقابية على األسواق ومنافذ البيع
(للغساالت و المكيفات والثالجات)

نتائج فريق الفحص والمراقبة والشهادات
الجوالت الرقابية على األسواق والمصانع 2017 م 
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الكميات املحجوزةمخالفتم زيارته

الكمية
املحجوزة

نتائج الجوالت الرقابية على

مستودعات اإلنارة

2017
401265767فبراير

98923

11

1750

غري منتجغري مطابقمصنع مطابق

العقوبات

2017
5314أبريل 70
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مخالف
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العزل الحراري

إغالق خط اإلنتاج- ضبط وحجز الكميات المخالفة- توقيع 
تعهد- زيارة متابعة بعد تصحيح الوضع وسحب عينة للتأكد 

من مطابقتها للماصفات.

الكميات املحجوزةمخالفتم زيارته
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نتائج الجوالت الرقابية على
بطاقة اقتصاد الوقود وبطاقة كفاءة الطاقة لإلطارات

نتائج فريق الفحص والمراقبة والشهادات
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نتائج الجوالت الرقابية على
المصانع المحلية واألسواق

نتائج الجوالت الرقابية على المصانع المحلية
(للغساالت و المكيفات والثالجات واإلنارة)

نتائج الجوالت الرقابية على األسواق ومنافذ البيع
(للغساالت و المكيفات والثالجات)

نتائج فريق الفحص والمراقبة والشهادات
الجوالت الرقابية على األسواق والمصانع 2017 م 
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املحجوزة

نتائج الجوالت الرقابية على مصانع

العزل الحراري

إغالق خط اإلنتاج- ضبط وحجز الكميات المخالفة- توقيع 
تعهد- زيارة متابعة بعد تصحيح الوضع وسحب عينة للتأكد 

من مطابقتها للماصفات.
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نتائج الجوالت الرقابية على
بطاقة اقتصاد الوقود وبطاقة كفاءة الطاقة لإلطارات

نتائج فريق الفحص والمراقبة والشهادات
الجوالت الرقابية على األسواق 2017 م 

مخالفتم زيارته
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خطة شراء العينات من األسواق 2017
بـــدأ تطبيق خطة شـــراء المنتجات من األســـواق للمنتجات المذكـــورة أدناه من المحالت فـــي مختلف مدن 
المملكة (الرياض – جدة - مكة المكرمة - المدينة المنورة – الطائف -الدمام – الخبر- بريدة – القريات -حائل 
-أبهـــا) ويتم اختبارها في المختبر المرجعي للهيئة الســـعودية للمواصفـــات والمقاييس والجودة والمختبرات 

الخاصة المحلية والدولية.

ما تم إعادة تصديره من المنافذ الجمركية 2017

0632

الغساالت اإلنارة (عبوة+منتج)

781036

اإلطارات

712813

التكييف

61119

الثالجات

87867

50ثاجات

5العزل الحراري

0محركات كهربائية

50 طرازإطارات )تماسك(

65مكيفات

40غساالت

200اإلنارة

240إطارات )مقاومة(

650المجموع
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)11( البرنامج التدريبي للشهادات االحترافية:

ــا  ــر برنامجـً ــد عشـ ــر أحـ ــز خــال  عــام التقري ــذ المركـ نفـ
مــــدن  عـــدة  فـــي  االحترافيــة  للشــهادات  تدريبيـــًا 
بالمملكــــة اســــتفاد منهــــا أكثــــر مــــن 260 متــــدربًا 

علــــى النحــــو التالــــي :

تنظيم )3( دورات تحضيرية للشهادات االحترافية.	 

 	. )CEM( دورات مدير طاقة معتمد )تنظيم )5

 	. )CEA( تنظيم دورتين مدقق طاقة معتمد

 	. )CMVP( تنظيم دورة أخصائي قياس وتحقق

تــم اعتمــاد مــدرب محلــي جديــد مــن قبــل جمعيـــة 	 
مهندســـي الطاقـــة األمريكية )AEE( لتقديم دورة 

.CEA  مدقــق طاقــة معتمــد

فـــي  الطاقـــة  كفـــاءة  منهـــج  اســـتحداث 
: ت معـــا لجا ا

الكليـــــات 	  طـــاب  مـــن  طالًبـــا   )183( التحـــق 
الهندســـــية بمنهـــج كفـــــاءة الطاقـــــة الـــذي تم 
جامعـــــات  خمـــــس  فـــــي  وإقـــراره  اســـتحداثه 
سـعودية هـي جامعـة الملـك عبدالعزيـز، وجامعـة 
الملــك ســعود، وجامعــة الملــك فهــد، وجامعــة 

القصيـــــم، وجامعـــــة تبــوك.

كفاءة 	  منهج  إدخال  على  المبدئي  الترتيب  تم 
الطاقة كمتطلب للدراسة بالمفاهمة مع عمداء 
خمس كليات هندسة في كل من : جامعة الباحة، 
جامعة جيزان، جامعة األمير سلطان بن عبدالعزيز، 
جامعة األمير سطام بن عبدالعزيز، جامعة بيشة.

التدريب التقني والمهني:

تــم التنســيق مــع المختصيــن فــي المؤسســة العامــة 
مــن  ممثــل  لتعييــن  والمهنــي  التقنــي  للتدريــب 
المؤسســة لــدى فريــق عمــل تنميــة المــوارد البشــرية 
كفــاءة  منهــج  الســتحداث  تنفيذيــة  خطــة  وبحــث 

التقنيــة. الكليــات  الطاقــة فــي 
ة
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تنمية القدرات وتأهيل الكوادر الوطنية 

خطة شراء العينات من األسواق 2017
بـــدأ تطبيق خطة شـــراء المنتجات من األســـواق للمنتجات المذكـــورة أدناه من المحالت فـــي مختلف مدن 
المملكة (الرياض – جدة - مكة المكرمة - المدينة المنورة – الطائف -الدمام – الخبر- بريدة – القريات -حائل 
-أبهـــا) ويتم اختبارها في المختبر المرجعي للهيئة الســـعودية للمواصفـــات والمقاييس والجودة والمختبرات 

الخاصة المحلية والدولية.

ما تم إعادة تصديره من المنافذ الجمركية 2017

0632

الغساالت اإلنارة (عبوة+منتج)

781036

اإلطارات

712813

التكييف

61119

الثالجات

87867
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األنشــطة  بعــض  تنفيــذ   2017 العــام  خــال  تــم 
ــد  والجهــود فــي ســبيل تشــجيع اســتخدام نظــام تبري

وشــملت: الحكومــي  القطــاع  فــي  المناطــق 

االنتهــاء مــن تطويــر واعتمــاد اإلطــار التنظيمــي 	 
لتبريــد المناطــق : حيــث ُأســند إلــى هيئــة تنظيــم 
الكهربــاء واإلنتــاج المــزدوج  مهمــة تنظيــم قطــاع 
تبريــد المناطــق فــي المملكــة العربيــة الســعودية، 
وبنــاًء علــى ذلــك قامــت الهيئــة بالعمــل مــع فريــق 
التخطيــط الحضــري بوضــع إطــار تنظيمــي لتبريــد 
ــة مــن  ــن الهيئ ــى تمكي ــذي يهــدف إل المناطــق ال
حمايــة مصالــح المســتهلكين النهائييــن ومقدمي 

الخدمــة وتطبيــق منهــج تنظيمــي مــرن.

بــدء العمــل مــع مكتــب إدارة المشــاريع الوطنــي 	 
مجلــس  قــرار  تطبيــق  تضمــن  آليــة  لتطويــر 
الحكوميــة  الجهــات  بإلــزام  الخــاص  الــوزراء 
باســتخدام نظــام تبريــد المناطــق فــي مشــاريعها 

ــر  المســتقبلية فــي حــال انطبقــت عليهــا المعايي
المحــددة. 

التخطيط الحضري وتبريد المناطق:

التخطيط الحضري
وتبريد المناطق

تطوير واعتامد اإلطار التنظيمي 

لتربيد املناطق

العمل مع مكتب إدارة املشاريع الوطني لتطوير 

آلية تضمن تطبيق قرار مجلس الوزراء الخاص بإلزام 

الجهات الحكومية باستخدام نظام تربيد املناطق
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تواصــل العمــل خــال عــام التقريــر إلرســاء البنيــة التحتية 
مزدهــرة  صناعــة  قيــام  لتعزيــز  المطلوبــة  الحكوميــة 

ــم: ــث ت لشــركات خدمــات الطاقــة بالمملكــة، حي

تــم إنجــاز المرحلــة األولــى لمشــروع تطويــر البوابــة 	 
اإللكترونيــة وتشــمل هــذه المرحلــة: )التصويــت 
ــة الترخيــص واالعتمــاد،  ــي ألعضــاء لجن اإللكترون
التدقيــق اإللكترونــي علــى الطلبــات، االســتئناف(.

التــي ســجلت معلوماتهــا 	  الشــركات  عــدد  بلــغ 
األوليــة علــى البوابــة اإللكترونيــة اثنــان وخمســون 

)52( شــركة محليــة وعالميــة.

تقدمــت خمســة عشــر شــركة بطلــب ترخيــص 	 
تمــت دراســتها والموافقــة علــى خمــس طلبــات 

ورفــض طلبيــن.

تــم إصــدار النســخة الثانيــة المحدثــة لمتطلبــات ترخيص 	 
بعيــن  األخــذ  مــع  الطاقــة  كفــاءة  خدمــات  شــركات 

االعتبــار ماحظــات الشــركات علــى النســخة األولــى.

تـــم اعتمـــاد ونشـــر النســـخة األولى مـــن الدليل 	 
الوطنـــي للقياس والتحقق الـــذي ينظم العاقة 

بيـــن مقدمي الخدمـــة والمســـتفيدين منها. 

تـــم خال عام التقرير تأســـيس الشـــركة الوطنية 	 
لخدمـــات كفـــاءة الطاقـــة بـــرأس مال يبلـــغ 1.9 
مليار ريـــال؛ بهدف رفع كفاءة اســـتخدام الطاقة 
فـــي جميع المباني والمرافـــق الحكومية القائمة 
في المملكة، واإلســـهام في دعم إنشـــاء قطاع 
كفـــاءة الطاقـــة في المملكـــة، تماشـــيًا مع رؤية 
2030 لتنويـــع االقتصـــاد، وذلـــك بالشـــراكة مع 
وزارة الطاقـــة والصناعة والثـــروة المعدنية ووزارة 
الماليـــة والمركـــز الســـعودي لكفـــاءة الطاقـــة، 
حيـــث صدر األمر الســـامي بإلـــزام جميع الجهات 
الحكوميـــة بإســـناد مهمـــة تحســـين اســـتهاك 

الطاقـــة في مبانيها للشـــركة.

شركات خدمات الطاقة:

رشكات

خدمات الطاقة

إنجاز املرحلة األوىل

ملرشوع تطوير

البوابة اإللكرتونية

 إصدار النسخة الثانية

املحدثة ملتطلبات

ترخيص رشكات خدمات

كفاءة الطاقة

اعتامد ونرش

الدليل الوطني

للقياس والتحقق

تأسيس الرشكة

الوطنية لخدمات

كفاءة الطاقة

تسجيل عدد 52

رشكة عىل

البوابة اإللكرتونية

15 رشكة

تقدمت بطلب ترخيص

(5) تم املوافقة
(2)  رفضت
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علـــى مـــدار العـــام يعمـــل المركـــز الســـعودي لكفاءة 
الطاقـــة علـــى تنفيـــذ حمـــات وبرامـــج ومحاضرات 
توعويـــة متنوعـــة فـــي ســـبيل الوصـــول إلـــى كافـــة 
فئـــات وأفـــراد المجتمـــع بهـــدف نشـــر الوعـــي عـــن 
ترشـــيد ورفع كفـــاءة الطاقـــة في المملكـــة.. وتتنوع 

هـــذه الحمـــات والبرامـــج لتشـــمل:

حمــات مركــزة عــن موضوعــات ورســائل محــددة  	 
تقــدم بشــكل مكثــف ولمــدة تقــارب الشــهر أو 
تزيــد حيــث يتــم مــن خالهــا ضــخ رســائل توعويــة 
قنــوات  وســائل  مختلــف  باســتخدام  متعــددة 

شــريحة  إلــى  للوصــول  اإلعاميــة  التواصــل 
واســعة مــن أفــراد المجتمــع.

المباشــرة 	  المحاضــرات  عبــر  توعويــة  برامــج 
محــدد  يســتهدف جمهــور  وفيهــا  والمعــارض؛ 
والكليــات  والجامعــات  المــدارس  طلبــة  مثــل 
الجهــات  منســوبي  أو  وبنــات(،  )بنيــن  التقنيــة 
إلــى  باإلضافــة  الخــاص،  والقطــاع  الحكوميــة 
المهرجانــات  فــي  توعويــة  بأجنحــة  المشــاركة 
المؤتمــرات  ومعــارض  الوطنيــة،  والمناســبات 
والدوليــة. واإلقليميــة  المحليــة  المتخصصــة 

رفع الوعي بأهمية ترشيد استهالك الطاقة
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الحمالت التوعوية



16 أبريل
6  مايـــو حملة:  #تأكد ان_دربك_خضر

الهدف: مســـاعدة المســـتهلك في التحقق من ســـريان مفعول عالمة الجودة الســـعودية وصحة بيانات بطاقات 
كفاءة الطاقة على اإلطارات في حال الرغبة بشراءها من خالل تطبيق «تأكد» على األجهزة الذكية.

جمهور الحملة: استهدفت الحملة جميع فئات المواطنين وذلك بهدف تفعيل وتنشيط الدور الرقابي للمستهلك 
الـــذي يعد المحور األســـاس في رصد تجـــاوزات المنتجات المخالفة للوائح الفنية التي اعتمدتها الهيئة الســـعودية 

للمواصفات والمقاييس والجودة.

منهجيـــة الحملـــة: بعد أن تم إصـــدار مواصفة كفاءة الطاقة لإلطـــارات في أبريل من العـــام 2014م، وبدأ تطبيق 
المرحلة األولى من متطلبات المواصفة في نوفمبر من العام 2015م كان ال بد من إتاحة الفرصة للموردين لبيع 
مخـــزون اإلطـــارات الكبير والذي قاموا باســـتيراده قبل صدور المواصفة، وبعد إعطاءهـــم الفرصة تم إطالق هذه 

الحملة للمستهلكين.

تلفزيونيـــة  أخبـــار  مابيـــن  تنوعـــت 
وإذاعيـــة ولقاءات فـــي برامج إذاعية 

وتلفزيونية مختارة.

تـــم خالل الحملة التركيز على الترويج لرســـائل الحملة من خالل 
وسائل التواصل االجتماعي المختلفة والتي شملت:

2017

تنوعت بين التقاريـــر واألخبار وترويج 
هـــذه األخبـــار مـــن خالل الحســـابات 
الرســـمية للصحـــف ووكالـــة األنباء 

841السعودية.
املواد

الصحفية
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املريئ واملسموع

ل
ص

وا
لت

 ا
ل

ائ
س

ظهورو

تفاعلتفاعل
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1.000.000

1 2 0 . 0 0 0

2.900.000

1 2 1 . 0 0 0

15.00015.278

4.400

635.000

20 فبراير
29مارس حملة:  24# ساعة-توفير

الهدف: جعل ترشـــيد اســـتهالك الطاقة ســـلوك يومي من خالل توعية الجمهور بســـلوكيات توفير االســـتهالك 
"طوال اليوم"، في المنزل والعمل وأثناء القيادة.

جمهـــور الحملـــة: اســـتهدفت الحملة جميع 
فئات المواطنين.

منهجية الحملة:  إيصال أفكار بســـيطة وسلوكيات 
فـــي حياتنـــا اليومية من شـــأن تطبيقهـــا أن يحدث 

فرقًا كبيرًا في استهالك الطاقة.

تنوعت مابين أخبار تلفزيونية وإذاعية ولقاءات في 
برامج إذاعية وتلفزيونية مختارة.

2017

تنوعـــت بيـــن التقاريـــر واألخبـــار وترويـــج هذه 
األخبار من خالل الحسابات الرسمية للصحف 

512ووكالة األنباء السعودية.

0001

تم اإلعالن في جميع شاشات 
وجـــدة  الريـــاض  فـــي   (LED)

والدمام .

 تم نشـــر إعالنـــات في عدد 
من اإلذاعات المحلية.

املواد

الصحفية

شاشات

LED
القنوات

اإلذاعية

فـــي  إعالنـــات  نشـــر  تـــم 
قنوات روتانا و إم بي سي.

841

27
اإلعالم املريئ

واملسموع

تم خالل الحملة التركيز على الترويج لرسائل الحملة من خالل وسائل التواصل االجتماعي المختلفة والتي شملت:

وسائل

التواصل

ظهور

تفاعلتفاعل

ظهور

1.000.000
1 2 0 . 0 0 0

2.900.000
1 2 1 . 0 0 0

مشاهدةمشاهدةظهور

15.00015.278635.000

القنوات

الفـضـائية
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20 فبراير
29مارس حملة:  24# ساعة-توفير

الهدف: جعل ترشـــيد اســـتهالك الطاقة ســـلوك يومي من خالل توعية الجمهور بســـلوكيات توفير االســـتهالك 
"طوال اليوم"، في المنزل والعمل وأثناء القيادة.

جمهـــور الحملـــة: اســـتهدفت الحملة جميع 
فئات المواطنين.

منهجية الحملة:  إيصال أفكار بســـيطة وسلوكيات 
فـــي حياتنـــا اليومية من شـــأن تطبيقهـــا أن يحدث 

فرقًا كبيرًا في استهالك الطاقة.

تنوعت مابين أخبار تلفزيونية وإذاعية ولقاءات في 
برامج إذاعية وتلفزيونية مختارة.

2017

تنوعـــت بيـــن التقاريـــر واألخبـــار وترويـــج هذه 
األخبار من خالل الحسابات الرسمية للصحف 

512ووكالة األنباء السعودية.

0001

تم اإلعالن في جميع شاشات 
وجـــدة  الريـــاض  فـــي   (LED)

والدمام .

 تم نشـــر إعالنـــات في عدد 
من اإلذاعات المحلية.

املواد

الصحفية

شاشات

LED
القنوات

اإلذاعية

فـــي  إعالنـــات  نشـــر  تـــم 
قنوات روتانا و إم بي سي.

841

27
اإلعالم املريئ

واملسموع

تم خالل الحملة التركيز على الترويج لرسائل الحملة من خالل وسائل التواصل االجتماعي المختلفة والتي شملت:

وسائل

التواصل

ظهور

تفاعلتفاعل

ظهور

1.000.000
1 2 0 . 0 0 0

2.900.000
1 2 1 . 0 0 0

مشاهدةمشاهدةظهور

15.00015.278635.000

القنوات

الفـضـائية
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الربامج التوعوية





المعارض التوعوية : 

ــة المشــارك فــي 	  ــاح المملك معــرض ضمــن جن
مــن الفتــرة  فــي  لاســتدامة  أبوظبــي   أســبوع 

16-19 يناير 2017م .
معــرض توعــوي فــي المهرجــان الوطنــي للتــراث 	 

ــة 31( فــي الفتــرة مــن 17-2  والثقافــة ) الجنادري
فبرايــر، حيــث تضمــن المعــرض الموســع تقديــم 
رســائل ونصائــح توعويــة مختلفــة لجميــع فئــات 

زوار المعــرض . 
المشــاركة بمعــرض توعــوي فــي أســبوع العلــوم 	 

والتقنيــة المقــام بحائــل فــي الفتــرة مــن 23 إلــى 
29 أبريــل .

فــي 	  أرامكــو  بمبانــي  متنقــل  توعــوي  معــرض 
11 مايــو .  – 8 الظهــران 

معــرض توعــوي فــي منتــدى ومعــرض الطاقــة 	 
ــو . ــورة 21 - 22 ماي ألرامكــو فــي رأس تن

ــام 	  المشــاركة فــي معــرض أســتانا اكســبو المق
تضمــن  بكازاخســتان   أغســطس   10-8 مــن 
ــن نشــاطات وبرامــج  ــوى تعريفــي ع عــرض محت
ــاءة  ــز، ومخرجــات البرنامــج الســعودي لكف المرك

الطاقــة  .
معــرض توعــوي لمنســوبي مستشــفى الملــك 	 

ــر . فيصــل التخصصــي بجــدة 29 أكتوب
بالهيئــة 	  الطاقــة  يــوم  فــي  توعــوي  معــرض 

الملكيــة للجبيــل وينبــع بالجبيــل 5-6 ديســمبر 
2017م.
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المحاضرات التوعوية : 

قــام المختصــون فــي المركــز بتنســيق وتقديــم محاضــرات توعويــة موجهــة لطــاب وطالبــات الكليــات التقنيــة 
فــي عــدد مــن مــدن الملكــة علــى النحــو التالــي:

التاريخالجنسالجهة

20 و 21 فبرايربنين + بناتالكلية التقنية بجدة

11 و 17  أبريلبنات + بنينالكلية التقنية بخميس مشيط

25 أبريلبنات + بنينالكلية التقنية بالمدينة المنورة

3 مايوبناتالكلية التقنية باألحساء

5 ديسمبربنين + بناتالكلية التقنية بالطائف

6 ديسمبربنين + بناتالكلية التقنية بمكة المكرمة

19 ديسمبربنين + بناتالكلية التقنية بالمجمعة
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البرامج التوعوية:

التاريخالموقعالفئة المستهدفةالبرنامج

12 أبريلابتدائية 243 بالرياضبناتبرنامج تفاعلي 

10 – 23 الرياض – جدة - الدمامنساءعدد )6( برامج تفاعلية 
أغسطس

4 أكتوبرابتدائية 348 بالرياضبناتبرنامج تفاعلي 

24 أكتوبر سكن وزارة الخارجية بالرياض رياض أطفال واألسربرنامج تفاعلي 

1 نوفمبرابتدائية اإلمام عاصم لتحفيظ القران بالرياضبنينبرنامج تفاعلي

7 نوفمبرمتوسطة األبناء بالحرس الملكي بالرياضبنينبرنامج تفاعلي 

21 نوفمبرمعهد العاصمة النموذجي بالرياضبنينبرنامج تفاعلي

22 نوفمبرابتدائية أنوار الفيحاء بالمدينة المنورةبنينبرنامج تفاعلي 

27 نوفمبرابتدائية مدرسة الصدارةبناتبرنامج تفاعلي 

28 نوفمبرابتدائية مدرسة حي الملقابنينبرنامج تفاعلي

5 ديسمبرثانوية مدرسة الملك سلمان بالرياضبنينبرنامج تفاعلي 

10 ديسمبرمدرسة طليلطة الثانوية بالرياضبنينبرنامج تفاعلي 

13 ديسمبرمتوسطة رواد التربية بنينبرنامج تفاعلي 
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ــل  ــة العم ــر بيئ تطوي
الداخــي يف املركــز





ISO9001 الحصول عىل شهادة 

تم الحصول على الشهادة بتاريخ 2 يوليو 2017، 
وتهدف إلى وضع البنية التحتية للمركز بعمل 

السياسات واإلجراءات والمهام التي تقوم بها كل 
إدارة وتوثيقها لتحقيق النتائج المرجوة والمنوطة بكل 
إدارة، وأيضا العمل على آلية تحسين وتطوير اإلجراءات 
لمواكبة أفضل الممارسات العالمية في نظام اإلدارة.

 ISO50001 الحصول عىل شهادة 

حصل المركز على الشهادة بتاريخ  27 مارس 2017، 
وذلك بغرض تحسين ورفع كفاءة استهاك الطاقة 

داخل المركز واستخدام الطاقة بالطريقة المثلى، وذلك 
باتباع منهجية منظمة لتحقيق التحسين المستمر في 

أداء استهاك الطاقة من خال القياس والتوثيق وعمل 
التقارير وتوفير االحتياجات من نظم وعمليات.

التعاقد مع مستشار يف مكتب الجودة

تم التعاقد مع مستشار في الجودة وذلك لغرض 
تقديم االستشارة المطلوبة في عملية تشغيل مكتب 

الجودة، وأيضًا لهدف نقل المعرفة الازمة وتبادل 
الخبرات بين المستشار ومكتب الجودة وتطوير 
اإلجراءات و تحسين العمل في مكتب الجودة.

تكوين فريق منسقي الجودة

وهو فريق مكون من ممثلين لمختلف إدارات 
المركز، يقوم على أساس التنسيق ما بين إدارة 

الجودة ومختلف اإلدارات الستيفاء متطلبات الجودة 
من تحسين وتطوير اإلجراءات والسياسات والوثائق 

بغرض رفع جودة العمل وسرعة التواصل مع اإلدارات 
للحصول على أفضل النتائج.



رفــع مســتوى الوعــي واإلنتاجيــة لموظفــي 
المركــز 

البنيــة 	  فــي  التوســع  التقريــر  عــام  خــال  تــم 
قاعــدة  وحلــول  المكتبيــة،  للخدمــات  التحتيــة 
وصــل  حيــث  الســحابية،  والخدمــات  البيانــات، 
عــدد المســتفيدين فــي المركــز والفــرق الفنيــة 
العاملــة فــي البرنامــج الســعودي لكفــاءة الطاقــة 

مســتفيد.  )63( نحــو 

مــن 	  للعديــد   Office 365 خدمــات تقديــم  تــم 
العديــد  يتضمــن  الــذي  المركــز  فــي  األقســام 

وخدمــات  الفريــق  كموقــع  الخدمــات  مــن 
الســحابية  الخدمــات  مــن  العديــد  و  األرشــفة 
والصاحيــات  اإلداريــة  المجموعــات  وإضافــة 
فــي  تدريبيــة  دورة   )11( وعقــد  للمســتخدمين، 

الشــأن. هــذا 

 	SharePoint

 	OneDrive

 	 Skype for Business

 	Microsoft Office Online
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 	Yammer

 	Teams

مــع 	  فرديــة  خاصــة  تدريــب  عمــل جلســات  تــم 
العديــد مــن المســتخدمين وذلــك لمتابعــة تبنــي 
إلــى  باإلضافــة  اليوميــة  األعمــال  فــي  النظــام 
النظــام.  تعليــم أفضــل ممارســات و تطبيقــات 

التدريــب 	  معلومــات  جمــع  علــى  العمــل  تــم 
مســتوى  لقيــاس  اســتبياني  بمســح  والقيــام 
جــودة التدريــب والمــادة المقدمــة ومــدى رضــى 
التدريبيــة  والقنــوات  التدريــب  عــن  الموظفيــن 

اإللكترونيــة ســعيا لتطويــر التدريــب والحصــول 
النتائــج. أفضــل  علــى 

تــم تقديــم دورة معتمــدة مــن مايكروســوفت 	 
فــي إدارة وتمكيــن خدمــات أوفيــس 365 لفريــق 
ــة المعلومــات  ــة و تقني مكــون مــن إدارة المعرف

فــي معهــد الخليــج.
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تطوير القوى البشرية 

نفــذ المركــز خطــة تدريبيــة لمنســوبيه خــال العــام المالــي 2017م  حســب المعيــار العالمــي للجمعيــة األمريكيــة 
للتطويــر والتدريــب )40-50 ســاعة تدريبيــة لــكل موظــف فــي الســنة( تتضمــن برامــج تدريبيــة متنوعــة فــي 
مجــاالت قياديــة وفنيــة وإداريــة تنظــم داخــل وخــارج المملكــة وكذلــك تأهيلهــم للحصــول علــى شــهادات مهنيــة 

معتمــدة تســتهدف عــدة فئــات طبقــًا لطبيعــة األعمــال التــي يزاولونهــا علــى النحــو التالــي :

يمثل الجدول التالي عدد موظفي المركز المستهدفين من التدريب حسب التخصص : 

العددالمجال

11قيادي 

46فني

19إداري

76اإلجمالي

تــم تدريــب )76( موظفــًا فــي )69( برنامجــًا تدريبيــًا فــي مجــاالت تخصصيــة وقياديــة وفنيــة وإداريــة نفــذت داخــل 
وخــارج المملكــة، علــى النحــو التالــي:

العددالموضوعالمجال
متخصـــص 

)الحصـــول علـــى 
مهنية( شهادات 

	 Certified Knowledge Manager - CKM-, Certified Administration and Office Manage-
ment Professional( 

3

-Mastering People Management & Team Leadership,  Revitalizing Leader( 	قيادي
ship and Management Skills, Strategies Implementation and Decision Making, 
Qualifying the Director of Quality Control, Developing Executive Leadership Skills,  …(
 استراتيجيات اختيار ورسم األهداف

6

 ,Certificate in Advanced Data Analysis, Certificate In Energy Management Essentials( 	فني
	 Advanced Applied Data Analysis, Overview Of Energy Efficiency in Industry and Build-

ings, Implementing Cisco Switched Networks…( 

11

-Project Initiation Planning Fundamentals Process, Managing the Training and Devel( 	إداري
opment Function, Project Performance Measurement and Management, IT Project 
Management, Business Applications of IAS and International Financial Reporting 
Standards -IFRS- …(

49

69اإلجمالي
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قيادي

06

متخصص

03

فني

11

عدد موظفي المركز المستهدفين
من التدريب حسب التخصص

رفع مستوى الوعي واإلنتاجية
لموظفي المركز

قيادي

11

فني

4619

إداري

49

إداري

داخل وخارج المملكة 
موظفو المركز

76

11

البرامج التدريبية

69

Certified Knowledge Manger (CKM).

Certified Administration and Office 
Management Professional) 

Project initiation planning fundamentals process.
Managing the Training and Development Function.
Project Performance Measurement and 
Management.
IT Project Management.
Business Applications of IAS and international 
financial Reporting standards…)(IFRS)

(Certificate in Advanced Data Analysis.
Certificate In Energy Management 
Essentials.
Advanced Applied Data Analysis.
Overview Of Energy Efficiency in 
Industry and Buildings.
Implementing Cisco Switched 
Networks…) 

(Mastering People Management & Team 
Leadership.
Revitalizing Leadership and Management Skills.
Strategies Implementation and Decision Making.
Qualifying the Director of Quality Control.
Developing Executive Leadership Skills.
 استراتيجيات اختيار ورسم األهداف

عدد الورش التدريبية

عدد المستفيدون

الخدمات السحابيةحلول قاعدة البياناتالخدمات المكتبية

63

الخدمات
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نفــذ المركــز برامــج تدريبيــة داخليــة علــى رأس العمــل 
أو فــي مدينــة الريــاض علــى النحــو التالــي:

تــم 	  األداء  إدارة  عــن  تعريفيــة  ورش  عــدة  عقــد 
عــن  المركــز  داخــل  العمــل  رأس  علــى  تنفيذهــا 

. البشــرية  المــوارد  فــي  المختصيــن  طريــق 

تدريــب )15( موظــف فــي برنامــج »فــن اإللقــاء« 	 
عقــد داخــل مدينــة الريــاض عــن طريــق قســم 

المــوارد البشــرية .  

 	 Enabling« برنامــج  فــي  موظفيــن   )6( تدريــب 
and Managing Office 365« عــن طريــق إدارة 

المعرفــة.

إنشاء بوابة داخلية :

بـــدأ المركز خال عـــام التقرير بتطويـــر بوابة داخلية 
تهـــدف إلى تطويـــر خدماتـــه الداخلية ورفـــع كفاءة 
األداء بمـــا يعـــود علـــى المركز بالتوفيـــر في الوقت 
خدمـــات  لتقديـــم  التشـــغيلية  والكفـــاءة  والجهـــد 
التطـــور  لمواكبـــة  وســـعيًا  لمنســـوبيه،  أفضـــل 
التقنـــي من خال حوســـبة عمله وأتمتتـــه وتقديم 
هـــذه  ومـــن  لمنســـوبيه،  اإللكترونيـــة  الخدمـــات 
األنظمة نظـــام شـــؤون الموظفيـــن، والتوظيف، 
والتعامـــات المالية والمســـتودعات واالتصاالت 

. وغيرها  اإلداريـــة 
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Royal Commission for Jubail and Yan
bu

الجهات المشاركة في اللجنة اإلدارية
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طاقة .. بكفاءة
www.seec.gov.sa






