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التقرير السنوي

ملخص التقرير ..
تواصلــت خــال العــام الماضــي  2015مســيرة المركــز وجهــوده فــي مجــال ترشــيد ورفــع كفــاءة اســتهالك
الطاقــة ،وتنفيــذ المهــام الموكلــة إليــه ،بمســاهمة منظومــة وطنيــة اعتمــدت منــذ بدايــة تأســيس المركــز
منهجيــة عمــل تقــوم علــى التوافــق بيــن أعضاءهــا ،مــع المحافظــة علــى اختصاصــات كل عضــو علــى
حــدة ،حيــث تــم خــال عــام التقريــر التركيــز علــى متابعــة تنفيــذ المبــادرات فــي مجــال كفــاءة الطاقــة وفــق
ضوابــط محــددة وآليــات رقابــة تكفــل التنفيــذ وفــق أعلــى المعاييــر ،وبالتالــي ضمــان تحقيــق األهــداف
التــي وضعــت لهــذه المبــادرات ،وفيمــا يلــي أبــرز الجهــود التــي تمــت :
فــي قطــاع المبانــي تــم االنتهــاء مــن تحديــث كــود البنــاء الســعودي القســم الخــاص بترشــيد الطاقــة
( )601باللغتيــن العربيــة واالنجليزيــة ،والبــدء فــي التطبيــق اإللزامــي للمرحلــة الثانيــة للحــدود الدنيــا
لنســبة كفــاءة الطاقــة  EERألجهــزة التكييــف فــي ينايــر  ، 2015كذلــك بــدء التطبيــق اإللزامــي
للمواصفــة القياســية المحدثــة ألجهــزة الثالجــات والفريــزرات والغســاالت فــي ينايــر ومــارس ،2015
فضــا عــن االنتهــاء من تحديــث مواصفــات كفــاءة الطاقــة فــي اإلنــارة ( المرحلــة األولــى /اإلنــارة
ً
المنزليــة )( )SASO 2870/2015واعتمادهــا مــن قبــل مجلــس إدارة الهيئــة الســعودية للمواصفــات
والمقاييــس والجــودة.
وفيمــا يتعلــق بالعــزل الحــراري فقــد تواصــل العمــل فــي العــام 2015م مــع الجهــات المعنيــة لتنفيــذ آليــة
تطبيــق العــزل الحــراري للمبانــي حيــث تــم عقــد أربعــة اجتماعــات مــع ممثلــي األمانــات والبلديــات لبــدء
تطبيــق عقوبــة اإليقــاف وفــق الالئحــة ،ونتيجــة لذلــك تــم مخالفــة  8مكاتــب هندســية وإيقافهــا عــن
العمــل بســبب تكــرار مخالفتهــا لمتطلبــات تطبيــق العــزل الحــراري .
فــي قطــاع النقــل البــري تــم البــدء فــي تطبيــق المواصفــة الخاصــة بكفــاءة الطاقــة لإلطــارات فــي األول
مــن نوفمبــر  2015والتــي تشــمل الحــدود الدنيــا لكفــاءة الطاقــة باإلضافــة إلــى بطاقــة كفــاءة الطاقــة
لإلطــارات ،كمــا تــم االنتهــاء مــن إعــداد قاعــدة بيانــات كفــاءة الطاقــة لجميــع المركبات الخفيفــة من موديل
ـا عــن البــدء باســتقبال خطــط توريــد مصنعــي المركبــات لعــام  2016ومراجعــة مــدى
( ،)2016-2010فضـ ً
مطابقــة هــذه الخطــط لمتطلبــات معيــار اقتصــاد الوقــود للمركبــات الجديــدة .
أمــا فــي القطــاع الصناعــي فقــد وضــع المركــز أهــداف كفــاءة الطاقــة للمصانــع المشــمولة فــي
المرحلــة الثانيــة مــن قطــاع البتروكيماويــات ،ومخاطبــة جميــع الشــركات المســتهدفة بهــذه األهــداف،
ّ
للتأكــد مــن التــزام المصانــع بالمســتويات المســتهدفة
مــع تحديــد أدوار الجهــات ذات العالقــة،
لكفــاءة الطاقــة وتقديــم التقاريــر الســنوية ،وتوقيــع محضــر مشــترك بيــن تلــك الجهــات يتضمــن
أدوار ومســؤوليات كل جهــة ،كمــا أنهــى المختصــون فــي المركــز جمــع بيانــات اســتهالك الطاقــة
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لمصانــع اإلســمنت والحديــد والبتروكيماويــات المســتهدفة لعــام 2014عــن طريــق قاعــدة بيانــات
كفــاءة الطاقــة وذلــك لعــدد ( 185مصنــع /خــط إنتــاج) وإصــدار التقاريــر النهائيــة عــن أداء كفــاءة الطاقــة
بهــا فــي ســبتمبر 2015م.
ً
الفتــا فــي مــا يتعلــق بإيحــاد آليــة لترخيــص واعتمــاد شــركات خدمــات
وشــهد عــام التقريــر تقدمــا
الطاقــة وذلــك بالتعــاون مــع بيــوت الخبــرة العالميــة ،وإعــداد البوابــة اإللكترونيــة الســتقبال ودراســة
طلبــات شــركات خدمــات الطاقــة  ، www.esco.seec.gov.saباإلضافــة إلــى تأســيس لجنة لترخيص
ـا عــن إعــداد
واعتمــاد الشــركات ،وذلــك برئاســة المركــز وعضويــة الجهــات الحكوميــة المختصــة ،فضـ ً
الدليــل الوطنــي للقيــاس والتحقــق ،وتصنيــف أنشــطة كفــاءة الطاقــة رسـ ً
ـميا ضمــن أنشــطة وزارة
التجــارة والصناعــة والهيئــة العامــه لالســتثمار التــي تشــترط مزاولتهــا الحصــول علــى ترخيــص مــن
المركــز الســعودي لكفــاءة الطاقــة .
وتواصلــت جهــود المركــز فــي مجــال نشــر الوعــي بأهميــة ترشــيد ورفــع كفاءة اســتهالك الطاقــة ،حيث
تــم إطــاق  3حمــات متخصصــة أوالهــا حملــة المركبــات ( #بكيفــك ) فــي الفتــرة مــن  15فبرايــر إلــى
 14مــارس 2015م لتســليط الضــوء علــى أهميــة بطاقــة اقتصــاد الوقــود للمركبــات وســلوكيات
القيــادة التــي تســاهم فــي خفــض اســتهالك الوقــود .
وانطلقــت ثانــي الحمــات بعنــوان (#شــوري عليــك) فــي الفتــرة مــن  17مايــو إلــى  13يونيــو لتوعيــة
المســتهلك حــول الســلوكيات الصحيحــة الســتخدام أجهــزة الثالجــات والمجمــدات والغســاالت
الكهربائيــة بشــكل موفــر للطاقــة ،وأهميــة ودالالت بطاقــة كفــاءة الطاقــة لهــذه األجهــزة ،وجــاءت
حملــة الســيارات المســتعملة فــي الفتــرة مــن  19إلــى  31ديســمبر 2015م كخاتمــة للحمــات فــي
عــام التقريــر حيــث هدفــت هــذه الحملــة إلــى توعيــة المســتهلك بوجــوب التأكــد مــن مطابقــة الســيارة
المســتعملة التــي يرغــب فــي اســتيرادها لمعاييــر اقتصــاد الوقــود.
وفــي مجــال بنــاء و تأهيــل القــدرات الوطنيــة فــي مجــال كفــاءة الطاقــة ،شــهد عــام التقريــر تنفيــذ
ثمــان برامــج تدريبيــة فــي عــدة مــدن فــي المملكــة ,لإلســهام فــي تطويــر مســتوى الكفــاءات الوطنيــة
فــي مجــال كفــاءة الطاقــة ,وتمــت هــذه البرامــج التدريبيــة بالتعــاون مــع جمعيــة متخصصــة فــي هــذا
المجــال ،هــي جمعيــة مهندســي الطاقــة ( ,)AEEبهــدف أن تكــون هــذه الــدورات معتمــدة عالميـ ًـا .
وبالله التوفيق ،،
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النشأة:
صــدر قــرار مجلــس الــوزراء الموقــر رقــم  363وتاريــخ  24ذو

القعــدة 1431هـــ بإنشــاء المركــز الســعودي لكفــاءة الطاقــة.

االرتباط اإلداري:
ً
إداريــا بمدينــة الملــك عبدالعزيــز للعلــوم
يرتبــط المركــز

والتقنيــة ،ويشــرف عليــه لجنــة إداريــة برئاســة رئيــس المدينة
وعضويــة ممثليــن لعــدد مــن الجهــات ذات العالقــة.

كمــا صــدر قــرار مجلــس الــوزراء رقــم  16وتاريــخ
1433/1/17هـــ بالموافقــة علــى تنظيــم المركــز ،والــذي
ـا لمهامــه وعــدد مــن المــواد المعنيــة بــدور
تضمــن تفصيـ ً

اللجنــة اإلداريــة ومــوارد المركــز ،وكذلــك إضافــة عــدد مــن
الجهــات لعضويــة اللجنــة.

الهدف:
يهــدف المركــز إلــى ترشــيد ورفــع كفــاءة اســتهالك الطاقــة،
وتوحيــد الجهــود بيــن الجهــات الحكوميــة وغيــر الحكوميــة

فــي هــذا المجــال.

الرسالة:
المحافظــة علــى الثــروة الوطنيــة مــن مصــادر الطاقــة بمــا

يعـــزز التنميــة واالقتصــاد الوطنــي عــن طريــق ترشــيد ورفــع
كفــاءة اســتهالك الطاقــة بمــا يحقــق أدنــى مســتويات

االســتهالك الممكنــة بالنســبة للناتــج الوطنــي العــام
والســكان.
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مهام المركز الرئيسية

إﻋﺪاد ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ وﻃﻨﻲ ﻟﺘﺮﺷﻴﺪ ورﻓﻊ
ﻛﻔﺎءة اﺳﺘﻬﻼك اﻟﻄﺎﻗﺔ واﻟﺨﻄﻂ
ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت واﻷﻧﻈﻤﺔ

اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺬﻟﻚ

واﻟﻠﻮاﺋﺢ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻻﺳﺘﻬﻼك

اﻟﻄﺎﻗﺔ ودﻋﻢ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ

اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺑﻌـﺾ

اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺮﻳﺎدﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻄﻠﺐ
ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰ

دﻋﻢ ﺗﻜﺎﻣﻞ ﺟﻬﻮد اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ
ﺑﺮﻓﻊ ﻛﻔﺎءة اﺳﺘﻬﻼك اﻟﻄﺎﻗﺔ
واﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ

ﺗﻌـﺰﻳﺰ اﻟﻮﻋﻲ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﺮﺳﻤﻲ

اﻟﻌﺎم ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺗﺮﺷﻴﺪ ورﻓﻊ ﻛﻔﺎءة
اﺳﺘﻬﻼك اﻟﻄﺎﻗﺔ
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مهام أخرى
اقتراح النظم واللوائح التي تحقق ترشيد ورفع كفاءة استهالك الطاقة.

المســاهمة فــي وضــع المواصفــات القياســية لألجهــزة والمعــدات ونظــم اإلضــاءة ووســائل النقــل وغيرها
بمــا يحقــق ترشــيد ورفــع كفــاءة اســتهالك الطاقــة.

متابعــة تنفيــذ التشــريعات والسياســات والخطــط المتعلقــة بترشــيد ورفــع كفــاءة اســتهالك الطاقــة
والتوصيــة بالخطــوات الالزمــة لتنفيذهــا.

وضــع األســس المناســبة التــي تســاعد علــى إدارة برنامــج بطاقــات كفــاءة اســتهالك الطاقــة لألجهــزة
والمعــدات بالتنســيق مــع الجهــات المعنيــة.

تقديم خدمات تدقيق الطاقة وتطوير معايير استخدامها.

المساهمة في تفعيل أنشطة ترشيد ورفع كفاءة استهالك الطاقة واستخداماتها المتعلقة بالمباني.

وضــع األســس التــي تســاعد علــى إدارة األحمــال الكهربائيــة ودراســة األســاليب واإلجــراءات المناســبة
لتطبيقهــا مــن خــال برامــج وتقنيــات تتناســب مــع بيئــة المملكــة.

إنشــاء قواعــد المعلومــات المتعلقــة بترشــيد ورفــع كفــاءة اســتهالك الطاقــة بالتعــاون مــع جهــات
االختصــاص.

وضــع مؤشــرات لترشــيد ورفــع كفــاءة اســتهالك الطاقــة فــي القطاعــات المختلفــة وإعــداد التقاريــر الدوريــة
لرصــد التقــدم فــي ذلــك مــن خــال برامــج وتقنيــات تتناســب مــع بيئــة المملكــة.

تشجيع االستثمار في مجال ترشيد ورفع كفاءة استهالك الطاقة.

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

التدريــب اإلداري والفنــي فــي مجــاالت ترشــيد ورفــع كفــاءة اســتهالك الطاقــة والقيــام بعمــل اختبــارات
رســمية لتأهيــل مديــري الطاقــة.

نشــر الوعــي فــي مجــال ترشــيد ورفــع كفــاءة اســتهالك الطاقــة ومــن ذلــك التجــارب والتطبيقــات الناجحــة
فــي هــذا المجــال ،واالهتمــام بالتعليــم فــي المــدارس فــي مجــال ترشــيد ورفــع كفــاءة اســتهالك الطاقــة،

والعمــل مــع جهــات االختصــاص علــى نشــر رســالة الترشــيد ورفــع كفــاءة اســتهالك الطاقــة عبــر المناهــج
التعليميــة والوســائل اإلعالميــة المختلفــة مثــل إقامــة النــدوات وورش العمــل والبرامــج اإلعالميــة.

االتصــال والتعــاون الدولــي فــي مجــال إدارة ترشــيد ورفــع كفــاءة اســتهالك الطاقــة ،واالســتفادة مــن
تجــارب الــدول المتقدمــة ،وعقــد االتفاقيــات مــع الجهــات المتخصصــة الدوليــة لالســتفادة مــن أفضــل
التقنيــات واألنظمــة والبحــوث والدراســات فــي هــذا المجــال وفــق اإلجــراءات النظاميــة المتبعــة.

المركز السعودي لكفاءة الطاقة
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مهام اللجنة اإلدارية للمركز

ﻣﺘﺎﺑﻌـــﺔ ﺗﻨﻔﻴـــﺬ أﻋﻤـــﺎل اﻟﻤﺮﻛـــﺰ
وﺗﺸـــﻜﻴﻞ ﻓﺮق ﻋﻤـــﻞ وﻟﺠـــﺎن ﻓﺮﻋﻴﺔ
واﻻﺳـــﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺎﻟﺨﺒـــﺮات اﻟﻤﺤﻠﻴـــﺔ
واﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ

اﻗﺘـــﺮاح اﻟﺘﺸـــﺮﻳﻌﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻟﺘﺮﺷـــﻴﺪ
ورﻓـــﻊ ﻛﻔـــﺎءة اﺳـــﺘﻬﻼك اﻟﻄﺎﻗـــﺔ
وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺗﻨﻔﻴـــﺬ اﻷﻧﻈﻤﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت
ذات اﻟﺼﻠﺔ ﺑﻤﻬﻤﺎت اﻟﻤﺮﻛﺰ ،ورﻓﻊ ﻣﺎ
وﻓﻘـــﺎ ﻟﻺﺟـــﺮاءات اﻟﻨﻈﺎﻣﻴـــﺔ
ﻳﻠـــﺰم
ً
اﻟﻤﺘﺒﻌﺔ.

اﻟﻤﻮاﻓﻘـــﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﻄـــﻂ اﻟﻌﺎﻣﺔ

واﻟﺘﻔﺼﻴﻠﻴـــﺔ ﻷوﺟـــﻪ ﻧﺸـــﺎط

اﻟﻤﺮﻛﺰ .

وﺿﻊ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ وﻃﻨﻲ ﻟﺘﺮﺷﻴﺪ ورﻓﻊ
ﻛﻔﺎءة اﺳـــﺘﻬﻼك اﻟﻄﺎﻗﺔ ،ووﺿﻊ

اﻟﺨﻄـــﻂ واﻟﺴﻴﺎﺳـــﺎت اﻟﻼزﻣـــﺔ
ﻟﺬﻟﻚ.
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أعضاء اللجنة اإلدارية
م

الجهة

ممثل الجهة

المنصب اإلداري

1

وزارة البترول والثروة المعدنية

2

وزارة المياه والكهرباء

صاحب السمو الملكي األمير/
عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز

نائب وزير البترول والثروة المعدنية

وزارة الشؤون البلدية والقروية

م .عبدالرحمن بن يوسف الحمد

مدير عام اإلدارة العامة للشؤون الهندسية

4

وزارة التجارة والصناعة – وكالة
شئون المستهلك

م .فهد بن عبدالرحمن الجالجل

وكيل الوزارة لشئون المستهلك

6

وزارة المالية

م .هذلول بن حسين الهذلول

وكيل الوزارة للطرق

3

وزارة التجارة والصناعة

م .محمد بن أحمد بغدادي

م .صالح بن شباب السلمي

5

وزارة النقل

7

وزارة االقتصاد والتخطيط

أ .مساعد بن عبدالله الحميدان

وزارة اإلسكان

م .محمد بن سليمان العقل

8
9

10
11

وزارة الثقافة واإلعالم
مصلحة الجمارك

الهيئة السعودية للمواصفات
والمقاييس والجودة

12

هيئة تنظيم الكهرباء واإلنتاج
المزدوج

14

الرئاسة العامة لألرصاد وحماية
البيئة

13

15

الهيئة الملكية للجبيل وينبع

مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية
والمتجددة

16

المؤسسة العامة لتحلية المياه
المالحة

18

سكرتارية اللجنة الوطنية آللية
التنمية النظيفة

17
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وكيل الوزارة للتخطيط والتطوير
وكيل الوزارة لشؤون الصناعة

أ .عبدالرحمن بن محمد المفضي

األمين العام لصندوق االستثمارات العامة

أ .عبدالعزيز بن سلطان الملحم

وكيل الوزارة للعالقات الثقافية الدولية

أ .عبدالمحسن بن عبدالرحمن الشنيفي

مدير عام إدارة القيود

الدكتور /سعد بن عثمان القصبي

محافظ الهيئة

المهندس /ناصر بن هادي القحطاني

نائب المحافظ للشؤون التنظيمية

الدكتور /عالء بن عبدالله نصيف

الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بينبع

الدكتور /عبدالعزيز بن عمر الجاسر

الرئيس العام

د .ماهر بن عبدالله العودان

رئيس قطاع األبحاث والتطوير واالبتكار

د .عبدالرحمن بن محمد آل إبراهيم

المحافظ

د .نايف بن محمد العبادي

مدير عام المركز

الوكيل المساعد للمتابعة والمعلومات

وكيل الوزارة المكلف للشؤون الفنية

أ .عبدالله بن ناصر السرحان

الشركة السعودية للصناعات
األساسية – سابك

م .عبدالله بن عمر البيز

أمين عام اللجنة الوطنية آللية التنمية
النظيفة
كبير مهندسين

م .فهد بن محمد الشريف

نائب الرئيس لمركز امتياز التصنيع

21

الشركة السعودية للكهرباء

م .سعد بن حمد المنصور

22

القطاع الخاص

م .أسامة بن عبدالعزيز الزامل

نائب رئيس تنفيذي للتوزيع وخدمات
المشتركين
ممثل القطاع الخاص

23

القطاع الخاص

م .عبدالله بن علي الصانع

ممثل القطاع الخاص

19
20

شركة أرامكو السعودية
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البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة
تحقيقـ ًـا ألبــرز مهــام المركــز الســعودي لكفــاءة الطاقــة وهــي اســتحداث برنامــج وطنــي لكفــاءة الطاقــة ،فقــد أقــرت
اللجنــة اإلداريــة للمركــز تشــكيل لجنــة تنفيذيــة يرأســها صاحــب الســمو الملكــي األميــر عبــد العزيــز بــن ســلمان بــن
عبــد العزيــز آل ســعود عضــو اللجنــة اإلداريــة للمركــز ،وعضويــة ممثلــي عــدد مــن الجهــات المعنيــة فــي اللجنــة اإلداريــة
إلعــداد هــذا البرنامــج بمشــاركة جهــات حكوميــة وشــركات وطنيــة كبــرى إضافــة إلــى عــدد كبيــر مــن شــركات القطــاع

الخــاص بهــدف رفــع كفــاءة اســتهالك الطاقــة فــي المملكــة فــي قطاعــات المبانــي ،والنقــل البــري ،والصناعــة،
والحــد مــن االســتهالك فــي هــذه القطاعــات مــن خــال تعديــل مواصفــات األجهــزة الكهربائيــة المنزليــة ،ومــواد

العــزل الحــراري ،واإلضــاءة ،واســتهالك وقــود المركبــات ،ومصانــع الحديــد واإلســمنت والبتروكيماويــات.

ـا ومبنــي علــى التوافــق بيــن جميــع األطــراف المعنيــة
ـا متكامـ ً
ويعــد « البرنامــج الســعودي لكفــاءة الطاقــة « عمـ ً

ســواء مــن القطــاع العــام أو الخــاص ،حيــث يســعى إلــى تطويــر وتنفيــذ برامــج رفــع كفــاءة اســتهالك الطاقــة ،ووضــع

المبــادرات والنظــم واللوائــح وآليــات التنفيــذ والتمويــل التــي تحقــق ذلــك ،وفــق آليــة عمــل تقــوم علــى التعــاون
الكامــل بيــن الجهــات الحكوميــة المعنيــة والمســئولة عــن تطبيــق هــذه البرامــج ،ومراعــاة واحتــرام اختصــاص مختلــف

الجهــات بشــكل كامــل ،واالســتفادة مــن التجــارب والخبــرات الدوليــة فــي مناقشــة نتائــج برامــج كفــاءة الطاقــة
عالميــا.
المطبقــة
ً

أهداف البرنامج:
رفع كفاءة الطاقة في المملكة باستخدام مبادرات مصممة حسب إمكانيات السوق المحلية.
إشراك جميع الجهات المعنية في إنشاء البرامج (الحكومة والشركات والجمهور)

نطاق العمل :

 3قطاعات رئيسية (الصناعة والنقل والمباني) تستهلك أكثر من  90%من الطاقة في المملكة.
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اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ
ﺗﺘﻜﻮن اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺠﻬﺎت
اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺘﻄﻮﻳﺮ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

ﻓﺮﻳﻖ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ واﻟﺘﻨﺴﻴﻖ
ﻳﻘﻮم ﻓﺮﻳﻖ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ واﻟﺘﻨﺴﻴﻖ
ﺑﻤﺮاﺟﻌﺔ ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻄﻮر اﻟﻨﺸﺎط
واﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ اﻟﻔﺮق اﻟﻔﻨﻴﺔ

اﻟﻔﺮق اﻟﻔﻨﻴﺔ واﻟﻤﺴﺎﻧﺪة
ﻳﺘﻢ ﺗﻜﻮﻳﻦ اﻟﻔﺮق اﻟﻔﻨﻴﺔ واﻟﻤﺴﺎﻧﺪة ﻣﻦ
ﻣﻤﺜﻠﻴﻦ ﻟﻠﺠﻬﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ وﺗﻜﻮن
رﺋﺎﺳﺔ اﻟﻔﺮﻳﻖ ﻟﻠﺠﻬﺔ اﻷﻛﺜﺮ ﻋﻼﻗﺔ
ﺑﺎﻟﻨﺸﺎط
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14

13

10

14
ﺗﺘﻜـــﻮن اﻟﻔـــﺮق اﻟﻔﻨﻴـــﺔ
واﻟﻤﺴـــﺎﻧﺪة ﻣﻦ ﻣﻤﺜﻠﻴﻦ
ﻟﻠﺠﻬـــﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗـــﺔ
وﺗﻜـــﻮن رﺋﺎﺳـــﺔ اﻟﻔﺮﻳـــﻖ
ﻟﻠﺠﻬـــﺔ اﻷﻛﺜـــﺮ ﻋﻼﻗـــﺔ
ﺑﺎﻟﻨﺸﺎط.

15

12

15

11

10
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ن ﻣﻌﻬﺎ ﻹﻋﺪاد اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ .

جهات ومنظمات دولية تم التنسيق والتعاون معها إلعداد البرنامج.
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جهود ومنجزات 2015
تواصلــت المنجــزات التــي حققهــا المركــز مــن خــال هــذا البرنامــج الوطنــي حيــث شــهد عــام التقريــر إعــداد برامــج

تحســين ورفــع كفــاءة اســتهالك الطاقــة فــي القطاعــات الثالثة ،وهــي :قطاعات المبانــي ،والنقل البــري ،والصناعة،

ّ
الممكنــة لتنفيــذ برامــج كفــاءة الطاقــة
أو البرامــج
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قطاع المباني :
كود البناء السعودي قسم الطاقة 601
االنتهــاء مــن تحديــث كــود البنــاء الســعودي القســم الخــاص بترشــيد الطاقــة ( )601باللغتيــن العربيــة
واالنجليزيــة.

تصميــم صفحــة خاصــة فــي موقــع المركــز لتمكيــن المكاتــب الهندســية واالستشــارية والمختصيــن مــن
تحميــل الكــود وإبــداء المالحظــات عليــه ،وكذلــك التســجيل لحضــور ورشــة كــود ترشــيد الطاقــة فــي
المبانــي.

تنظيــم ورشــة عمــل عــن مشــروع تحديــث كــود ترشــيد الطاقــة فــي المبانــي بتاريــخ 1436/11/16الموافــق
 2015/8/31فــي قاعــة المؤتمــرات فــي مدينــة الملــك عبدالعزيــز للعلــوم والتقنيــة بمدينــة الريــاض.
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األجهزة الكهربائية
بــدء التطبيــق اإللزامــي للمرحلــة الثانيــة للحــدود الدنيــا لنســبة كفــاءة الطاقــة  EERألجهــزة التكييــف
فــي ينايــر 2015م ،حيــث مــن المتوقــع أن يســاهم تطبيــق هــذه المرحلــة فــي خفــض اســتهالك أجهــزة

التكييــف بنســبة  % 35-30مقارنــة باســتهالكها قبــل تحديــث المواصفــة.

بــدء التطبيــق اإللزامــي للمواصفــة القياســية المحدثــة ألجهــزة الثالجــات والفريــزارات والغســاالت فــي
جمــادى األولــى 1436هـــ ،وهــو مــا ســيؤدي إلــى خفــض اســتهالك هــذه األجهــزة بنســبة تصــل إلــى حوالــى
.% 40

االنتهــاء من تحديــث مواصفــات كفــاءة الطاقــة فــي اإلنــارة (المرحلــة األولى/اإلنــارة المنزليــة)
( )SASO 2870/2015واعتمادهــا مــن قبــل مجلــس إدارة الهيئــة الســعودية للمواصفــات

والمقاييــس والجــودة فــي اجتماعــه رقــم ( )152وتاريــخ 1436/9/6هـــ  ،حيــث ستســهم هــذه

المواصفــة فــي رفــع كفــاءة منتجــات اإلنــارة بنســبة  % 80وســيتم تطبيقهــا فــي منتصــف عــام

2016م علــى المنافــذ وخطــوط اإلنتــاج فقــط ،كمــا تــم تطويــر آليــة لمراقبــة منتجــات اإلنــارة.

حاليــا علــى إعــداد مواصفــة كفــاءة الطاقــة للمكيفــات ذات الســعات أكبــر مــن  70ألــف وحــدة
يجــري العمــل ً
حراريــة وذلــك بمشــاركة الجهــات المعنيــة حيــث يتوقــع اعتمــاد هــذه المواصفــة خــال عــام 2016م (بــإذن
الله).

حاليــا علــى إعــداد مواصفــة كفــاءة الطاقــة لإلنــارة ( المرحلــة الثانيــة  /اإلنــارة الخارجيــة ) ومــن
يتــم العمــل ً
المتوقــع اعتمــاد المواصفــة الفنيــة لهــا خــال عــام 2016م (بــإذن اللــه).

تــم إعــداد خطــة عمــل للســنوات الثــاث القادمــة إلعــداد أو تحديــث مواصفــات فنيــة لكفــاءة الطاقــة
ألجهــزة كهربائيــة أخــرى كســخان الميــاه ،المكنســة الكهربائيــة ،نشــافة المالبــس وغيرهــا.
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العزل الحراري
تواصــل العمــل فــي العــام 2015م مــع الجهــات المعنيــة فــي تنفيــذ آليــة تطبيــق العــزل الحــراري للمبانــي حيــث تــم

عقــد أربعــة اجتماعــات مــع ممثلــي األمانــات والبلديــات لبــدء تطبيــق عقوبــة اإليقــاف وفــق الالئحــة ،و معرفــة
العوائــق والتحديــات ،و األخــذ بهــا لتطويــر منظومــة آليــة التنفيــذ ،ونتيجــة لذلــك تــم مخالفــة  8مكاتــب هندســية

وإيقافهــا عــن العمــل بســبب تكــرار مخالفتهــا لمتطلبــات تطبيــق العــزل الحــراري.

الفحص والمراقبة واالختبار

ـرافا وإعـ ً
المســاهمة (إشـ ً
ـدادا ومراقبــة) مــع الجهــات ذات العالقــة فــي تطبيــق المواصفــات القياســية التــي
تــم اعتمادهــا ,وذلــك علــى النحــو التالــي :

قــام الفريــق بإعــداد برنامــج إلكترونــي فــي الموقــع اإللكترونــي  www.sls.gov.saيســهل علــى
التاجــر أو الموزع اســتبدال ملصــق كفــاءة الطاقــة ( للثالجــات والمجمــدات ) بملصــق وفــق
المواصفــة القياســية الجديــدة ،أو إخطــاره بوجــوب بيــع تلــك المنتجــات فــي حالــة عــدم تحقيقهــا

للمتطلبــات ،وذلــك قبــل التواريــخ المحــددة لبــدء تطبيــق المواصفــة فــي األســواق.

تــم إعــداد خطــة لســحب العينــات مــن األســواق و المنافــذ و خطــوط اإلنتــاج لعــام 2015

ومتابعــة تنفيذهــا مــن خــال برنامــج إلكترونــي تــم إعــداده فــي موقــع ( )SLSوكذلــك إعــداد

خطــة بســحب العينــات مــن األســواق و المنافــذ و خطــوط اإلنتــاج لعــام .2016

تــم عقــد ثــاث ورش تدريبيــة فــي كل مــن الريــاض و جــدة والدمــام لمراقبــي وزارة التجــارة والصناعــة

والجمــارك بشــأن تطبيــق المواصفــات علــى أجهــزة ( التكييــف والغســاالت والثالجــات و المجمــدات).
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نتائج فحص مراقبة أجهزة التكييف والثالجات والغساالت في 2015م
مصانع
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في قطاع النقل البري :
البــدء فــي تطبيــق المواصفــة الخاصــة بكفــاءة الطاقــة لإلطــارات فــي  1نوفمبــر 2015م والتــي تشــمل
حــدود مقاومــة الــدوران لإلطــارات بهــدف تقلــق اســتهالك الوقــود عــن طريــق منــع اســتيراد اإلطــارات
رديئــة الكفــاءة ،كمــا تشــمل المواصفــة علــى بطاقــة كفــاءة الطاقــة لإلطــارات التــي تتيــح للمســتهلك
اختيــار اإلطــار األعلــى كفــاءة.

إعــداد مســودة مواصفــة كفــاءة الطاقــة للنقــل الثقيــل والخاصــة بإضافــة المصــدات الهوائيــة علــى
الشــاحنات والمقطــورات.
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إعداد قاعدة بيانات كفاءة الطاقة لجميع المركبات الخفيفة من موديل (. )2016-2010

إعــداد برنامــج إلكترونــي إلصــدار شــهادة مطابقــة الســيارات المســتعملة لمتطلبــات كفــاءة الطاقــة ،والتــي
تمكــن جميــع المســتوردين مــن االســتعالم عــن كفــاءة الطاقــة وإصــدار الشــهادة للســيارات المســتعملة.

إطالق البوابة اإللكترونية الخاصة بمراجعة طلبات بطاقة كفاءة الطاقة لإلطارات www.sls.gov.sa

إطــاق البوابــة اإللكترونيــة لمعيــار اقتصــاد الوقــود والتــي تمكــن مــن مراجعــة خطــط التوريــد الخاصــة
بمصنعــي المركبــات www.fueleconomy.gov.sa

البــدء باســتقبال خطــط توريــد مصنعــي المركبــات لعــام  2016ومراجعــة مــدى مطابقــة هــذه الخطــط
لمتطلبــات معيــار اقتصــاد الوقــود للمركبــات الجديــدة

عقــد  5ورش عمــل بشــهر فبرايــر  2015لمســتوردي الســيارات مــن أجــل إطالعهــم علــى متطلبــات بطاقــة
اقتصــاد الوقــود..

عقد  8ورش عمل بشهر أبريل  2015لمستوردي اإلطارات إلطالعهم على متطلبات كفاءة الطاقة لإلطارات.

عقــد  3ورش عمــل بشــهر أكتوبــر  2015للمختصيــن فــي مصلحــة الجمــارك إلطالعهــم علــى آليــة مراقبــة
وجــود بطاقــة كفــاءة الطاقــة لإلطــارات.

تدريــب منســوبي هيئــة المواصفــات والمقاييــس علــى آليــة مراجعــة طلبــات إصــدار بطاقــات كفــاءة الطاقة
للســيارات واإلطارات.

المشــاركة فــي المؤتمــرات والنــدوات العلميــة ذات العالقــة بكفــاءة الطاقــة فــي قطــاع النقــل البــري
وشــملت :

ندوة كفاءة الطاقة في قطاع السيارات  /المعهد العالي السعودي الياباني للسيارات  /نوفمبر 2015
مؤتمر ومعرض إدارة الطاقة الثاني  /البحرين  /ديسمبر 2015

ورشــة عمــل حــول تبــادل التجــارب والخبــرات بيــن الــدول األعضــاء فــي هيئــة التقييــس لــدول
مجلــس التعــاون لــدول الخليــج واســتعراض تجربــة المملكــة المميــزة فــي كفــاءة الطاقــة /
الهيئــة الســعودية للمواصفــات والمقاييــس والجــودة  /ديســمبر 2015
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في قطاع الصناعة :
تــم وضــع أهــداف كفــاءة الطاقــة للمصانــع المشــمولة فــي المرحلــة الثانيــة مــن قطــاع البتروكيماويــات،
و مخاطبــة جميــع الشــركات المســتهدفة بهــذه األهــداف.

ّ
للتأكــد مــن التــزام المصانــع بالمســتويات المســتهدفة لكفــاءة
تــم تحديــد أدوار الجهــات ذات العالقــة،
الطاقــة وتقديــم التقاريــر الســنوية ،وتوقيــع محضــر مشــترك بيــن تلك الجهــات يتضمن أدوار ومســؤوليات
كل جهــة ،وذلــك للجهــات التاليــة:
وزارة التجارة والصناعة.
الهيئة الملكية للجبيل وينبع.
الرئاسة العامة لألرصاد وحماية البيئة.
الهيئة العامة لالستثمار.
هيئة السوق المالية.
الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.
هيئة تنظيم الكهرباء واإلنتاج المزدوج.
هيئة المدن االقتصادية.
الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية.
صندوق التنمية الصناعية السعودي.

وضــع آليــة محــددة لرفــع كفــاءة اســتهالك الطاقــة فــي المصانــع القائمــة فــي قطــاع البتروكيماويــات التــي
ال يتوفــر لديهــا معيــار عالمــي ،وذلــك بوضــع «قيــم التصميــم» كهــدف لتلــك المصانــع بحلــول 2019م.

وضــع مســودة نطــاق عمــل صناعــة البتروكيماويــات ،وذلــك لحصــر المصانــع الجديــدة وتحديــد مــا إذا كان
المصنــع يقــع تحــت نطــاق شــروط ومعاييــر المركــز الســعودي لكفــاءة الطاقــة.

االنتهــاء مــن جمــع بيانــات اســتهالك الطاقــة لمصانــع اإلســمنت و الحديــد والبتروكيماويــات المســتهدفة لعــام
2014عــن طريــق قاعــدة بيانــات كفــاءة الطاقــة وذلــك لعــدد ( 185مصنــع /خــط إنتــاج) وإصــدار التقاريــر النهائيــة عــن أداء

كفــاءة الطاقــة بهــا فــي ســبتمبر  2015م ،حيــث شــملت التقاريــر كثافــة الطاقــة للمصنــع وكميــة الطاقــة المســتهلكة

خــال العــام وتحديــد الفجــوة بيــن مســتويات كفــاءة الطاقــة الحاليــة ومســتوى كفــاءة الطاقــة المطلــوب تحقيقــه.

االنتهــاء مــن جمــع و مراجعــة خطــط رفــع كفــاءة اســتهالك الطاقــة لمصانــع اإلســمنت و الحديــد
والبتروكيماويــات كأحــد متطلبــات المركــز الســعودي لكفــاءة الطاقــة.

وضــع آليــة لتحديــد المصانــع الجديــدة فــي قطاعــات اإلســمنت و الحديــد والبتروكيماويــات بالتعــاون مــع
الجهــات الحكوميــة األخــرى ،وجــاري العمــل علــى تطويــر نظــام إلكترونــي لمتابعــة المصانــع الجديــدة
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ومتابعتهــا والتأكــد مــن تطبيقهــا لمعاييــر كفــاءة الطاقــة المقــرة مــن قبــل المركــز للمصانــع الجديــدة.
اعتمــاد مواصفــة ســعودية جديــدة لكفــاءة اســتهالك الطاقــة للمحــركات الكهربائيــة ،تتوافــق مــع مثيالتهــا
العالميــة ،وتــم البــدء فــي تطبيقهــا اإللزامــي مــن يوليــو 2015م ،و تــم عقــد ورش العمــل التاليــة:

عقــد ورش عمــل متطلبــات كفــاءة الطاقــة للمحــركات الكهربائيــة لمصنعــي ومســتوردي المحــركات الكهربائيــة
فــي الريــاض و جــدة و الدمــام ،وذلــك خــال شــهر أبريــل .2015

عقــد ورشــة عمــل آليــة تطبيــق مواصفــة كفــاءة اســتهالك الطاقــة للمحــركات الكهربائيــة لمصنعــي ومســتوردي
المحــركات الكهربائيــة ،خــال شــهر يونيــو .2015

عقــد ورشــة عمــل لشــرح آليــة تطبيــق مواصفــة كفــاءة اســتهالك الطاقــة للمحــركات الكهربائيــة لموظفــي وزارة
التجــارة و الصناعــة و مصلحــة الجمــارك العامــة ،وذلــك فــي شــهر يونيــو .2015

عقــد ورشــة عمــل بالتعــاون مــع هيئــة المواصفــات والمقاييــس للتعريــف بنظــام التســجيل اإللكترونــي الخــاص
بمواصفــة كفــاءة اســتهالك الطاقــة للمحــركات الكهربائيــة لمصنعــي ومســتوردي المحــركات الكهربائيــة ،خــال
شــهر أغســطس .2015
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في مجال التخطيط الحضري وتبريد المناطق :
يســهم تطبيــق القواعــد اإلرشــادية لكفــاءة الطاقــة فــي عمليــة التخطيــط الحضــري فــي تخفيــض اســتهالك الطاقــة

فــي المملكــة العربيــة الســعودية ،وســتركز هــذه القواعــد علــى تخفيــض اســتهالك الطاقــة مــن خــال التخطيــط
الحضــري المســتدام وتصميــم المجمعــات الســكانية ،والــي تعتمــد علــى محــور أساســي وهــو تخفيــض اســتهالك
الوقــود المتعلــق بالنقــل مــن خــال إعــداد إرشــادات التخطيــط والتنفيــذ للنمــو الذكــي ،والكثافــة الســكانية،
الموجــه نحــو محطــات وســائل النقــل العــام.
واالســتعمال المختلــط والتطويــر
َّ

وعلــى هــذا األســاس تــم توقيــع محضــر مشــترك بــن الجهــات ذات العالقــة يوصــي بتطبيــق هــذه القواعــد فــي عمليــة

التخطيــط الحضــري ،وشــمل المحضــر الجهــات التاليــة :وزارة الشــؤون البلديــة والقرويــة ،وزارة النقــل ،وزارة اإلســكان ،الهيئــة
الملكيــة للجبيــل وينبــع ،الهيئــة العليــا لتطويــر مدينــة الريــاض ،الهيئــة الســعودية للمــدن الصناعيــة ومناطــق التقنيــة (مــدن)،
هيئــة المــدن االقتصاديــة.

وفــي عــام التقريــر تــم تعميــد هيئــة تنظيــم الكهربــاء واإلنتــاج المــزدوج لتصبــح كمنظــم لتبريــد المناطــق فــي المملكــة،
حيــث تمــت مخاطبــة مجلــس الهيئــة ليتــم الرفــع لمجلــس الــوزراء إلضافــة نشــاط تبريــد المناطــق لتنظيــم الهيئــة ،وبتاريــخ
 20محــرم  1437تمــت موافقــة مجلــس الــوزراء بقــرار رقــم ( )27لتعديــل تنظيــم هيئــة تنظيــم الكهربــاء واإلنتــاج المــزدوج

وإضافــة نشــاط تبريــد المناطــق.

ومن أبرز المهام التي ستقوم بها الهيئة:
إصدار التراخيص ومراقبة مقدمي خدمات تبريد المناطق.
تطويــر وتطبيــق منهجيــة لمراقبــة األســعار ،وإطــار العمــل للتعرفــة القياســية لتبريــد المناطــق .ســوف
يفــرض إطــار عمــل التعرفــة القياســية وضــع تعرفــة لتبريــد المناطــق بأســعار ثابتــة (بالنســبة للقــدرة
والربــط) ومتغيــرة (بالنســبة لالســتهالك).

تطويــر وتطبيــق «قانــون اإلمــداد» لتبريــد المناطــق يفــرض المقاييــس الدنيــا لخدمــة تبريــد المناطــق

ـابها
(مثـ ً
ـا درجــة حــرارة الميــاه ،وتوفــر اإلمــداد ،وغيــر ذلــك) .يجــب أن يكــون مفهــوم هــذه الوظيفــة مشـ ً

جـ ًـدا لمقاييــس الخدمــة المفروضــة علــى توليــد ونقــل وتوزيــع الكهربــاء.

في مجال شركات خدمات الطاقة:

تــم خــال عــام  2015اإلعــداد لتوقيــع أول عقــد أداء للطاقــة بالمملكــة إلعــادة تأهيــل مبنــى وزارة البتــرول والثــروة

المعدنيــة حيــث قامــت شــركة خدمــات الطاقــة المتعاقــد معهــا بإجــراء دراســة تفصيليــة للمبنــى ،وكانــت كميــة
الوفــورات المتوقعــة فــي اســتهالك الطاقــة مــن إعــادة التأهيــل تصــل إلــى حوالــي  35%مــن االســتهالك الســنوي
بفتــرة اســترداد ال تتجــاوز خمــس ســنوات .ويتوقــع أن يتــم توقيــع ( عقــد األداء ) خــال عــام 2016م.
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2015
التوقيع

 2015توقيع أول عقد أداء
للطاقة بالمملكة

% 35

كمية الوفورات
إعادة التأهيل تصل إلى حوالي
 35%من االستهالك السنوي

5

خالل سنوات
فترة استرداد ال تتجاوز
خمس سنوات

كمــا تــم العمل علــى إيجــاد آليــة اعتمــاد وترخيــص الشــركات المقدمــة لخدمــات كفــاءة الطاقــة ،وذلــك لتتمكــن مــن

العمــل واالســتثمار فــي نشــاط خدمــات الطاقــة بالمملكــة العربيــة الســعودية حيــث تــم تجهيــز جميــع المتطلبــات
الالزمــة ،بنــاء علــى ماهــو معمــول بــه فــي الــدول التــي ســبقت بهــذا المجــال ،وكان ذلك بالتنســيق مــع وزارة التجــارة

والصناعــة ،والهيئــة العامــة لالســتثمار ،وجميــع الجهــات المعنيــة للبــدء بإصــدار االعتمــاد والتراخيــص للمســتثمرين
المحلييــن والعالمييــن الراغبيــن فــي مزاولــة األنشــطة الخاصــة بقطــاع كفــاءة الطاقــة فــي المملكــة.
ويمكن حصر عدد من المنجزات خالل عام  2015فيما يلي :
اعتماد آلية لترخيص واعتماد شركات خدمات الطاقة وذلك بالتعاون مع بيوت الخبرة العالمية.
إلكترونيا
إعــداد البوابــة اإللكترونيــة لشــركات خدمــات الطاقــة ،وذلــك الســتقبال ودراســة طلبــات الشــركات
ً
www.esco.seec.gov.sa

تأسيس لجنة لترخيص واعتماد الشركات ،وذلك برئاسة المركز وعضوية جهات حكومية تشمل كل من :
وزارة البترول والثروة المعدنية.
هيئة تنظيم الكهرباء واإلنتاج المزدوج.
وزارة التجارة والصناعة.
عضو مستقل من ذوي الخبرة بنفس المجال.
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إعــداد الدليــل الوطنــي للقيــاس والتحقــق بالتعــاون مــع البنــك الدولــي لالســتفادة مــن الخبــرة الدوليــة
فــي هــذا المجال،حيــث يوفــر الدليــل المعرفــة والخبــرة والممارســة الدوليــة للقيــاس والتحقــق ،ويوضــح
اإلجــراءات التــي يمكــن تنفيذهــا لمالكــي ومديــري المنشــآت ،وشــركات خدمــات الطاقــة ،والمؤسســات

الماليــة التــي تقــوم بتمويــل مشــاريع كفــاءة الطاقــة ،وذلــك بهــدف تقديــر األداء و قيــاس كفــاءة الطاقــة.

رســميا ضمــن أنشــطة وزارة التجــارة والصناعــة والهيئــة
تــم تصنيــف أنشــطة كفــاءة الطاقــة
ً
العامــه لالســتثمار التــي تشــترط مزاولتهــا الحصــول علــى ترخيــص مــن المركــز الســعودي
لكفــاءة الطاقــة.
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في مجال قواعد بيانات كفاءة الطاقة:
 - 1تطوير البوابة اإللكترونية لبطاقة كفاءة الطاقة.
قامــت إدارة مواصفــات كفــاءة الطاقــة فــي المركــز بالتعــاون مــع الهيئــة الســعودية للمواصفــات والمقاييــس

والجــودة بالعمــل علــى البوابــة اإللكترونيــة لبطاقــة كفــاءة الطاقــة ( ،)www.sls.gov.saوكانــت أبــرز اإلنجــازات:
تطويــر البوابــة لتمكيــن مصنعــي ومســتوردي اإلطــارات مــن إصــدار بطاقــات كفــاءة الطاقــة لإلطــارات
ـدءا مــن يوليــو .2015
بشــكل آلــي ،بـ ً

إلــزام جميــع مصنعــي ومســتوردي المركبــات بإصــدار بطاقــات كفــاءة الطاقــة للمركبــات بشــكل آلــي مــن
ـدءا مــن أغســطس .2015
خــال البوابــة ،بـ ً

تضميــن البوابــة لقاعــدة بيانــات المركبــات ،والتــي تهــدف لتعريــف المســتوردين بمواصفــات وقيــم
اقتصــاد الوقــود لــكل مركبــة مــن ســنة موديــل  2015ومــا يليهــا ،مــن أجــل تســهيل عمليــة إصــدار بطاقــة

اقتصــاد الوقــود.

تدريــب مهندســي الهيئــة علــى آليــة مراجعــة الطلبــات المقدمــة مــن الشــركات الصانعــة للمركبــات
واإلطــارات.

المشــاركة فــي الــدورة التدريبيــة علــى آليــة رقابــة بطاقــة كفــاءة الطاقــة لألجهــزة المنزليــة والمخصصــة
للجهــات الرقابيــة.

المشــاركة فــي ورش عمــل آليــة تطبيــق بطاقــة اقتصــاد الوقــود للمركبــات المخصصــة لمراقبــي
ومســتوردي المركبــات بالمملكــة ،والتــي تــم تنفيذهــا فــي شــهر ينايــر 2015م.

المشــاركة فــي ورش عمــل متطلبــات كفــاءة الطاقــة لإلطــارات المخصصــة لمصنعــي ومســتوردي
اإلطــارات ،والتــي تــم تنفيذهــا فــي شــهر أبريــل 2015م.

المشــاركة فــي ورش عمــل آليــة مراقبــة بطاقــة كفــاءة الطاقــة لإلطــارات المخصصــة لمراقبــي مصلحــة
الجمــارك العامــة ،والتــي تــم تنفيذهــا فــي شــهر أكتوبــر 2015م.
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 - 2إنشاء قاعدة بيانات كفاءة الطاقة
تــم خــال عــام التقريــر إنجــاز المرحلــة الثانيــة مــن مشــروع قاعــدة بيانــات كفــاءة الطاقــة والتــي تهــدف إلــى
تســهيل عمليــة إدخــال بيانــات اســتهالك الطاقــة بشــكل دوري مــن قبــل الشــركات والجهــات الحكوميــة
المعنيــة فــي المجــال ،و تتضمــن هــذه المرحلــة بنــاء قاعــدة بيانــات كفــاءة الطاقــة للمصانــع القائمــة لتمكــن

المركــز مــن جمــع بيانــات اســتهالك الطاقــة للمصانــع المســتهدفة بشــكل ســنوي ،و إصــدار تقاريــر ســنوية

لــكل مصنــع توضــح أداء المصنــع مــن ناحيــة كفــاءة اســتهالك الطاقــة ،و مراقبــة أداء كل مصنــع للتأكــد

مــن تحقيــق الهــدف فــي اإلطــار الزمنــي المحــدد .و خــال هــذه المرحلــة تــم االنتهــاء مــن الخطــوات التاليــة :

جمــع بيانــات اســتهالك الطاقــة لمصانــع اإلســمنت والحديــد والبتروكيماويــات المســتهدفة لعــام
2014عــن طريــق قاعــدة بيانــات كفــاءة الطاقــة وذلــك لعــدد ( 185مصنــع /خــط إنتــاج).

عقــد برنامــج تدريبــي لموظفــي المركــز مــن قبــل أحــد الشــركات العالميــة المتخصصــة فــي قطــاع
البتروكيماويــات فــي مجــال جمــع البيانــات والتحقــق منهــا فــي شــهر يوليــو .2015

جــرى العمــل خــال عــام التقريــر وكجــزء مــن مشــروع قاعــدة بيانــات كفــاءة الطاقــة ،بالتعــاون مــع الجهــات
الحكوميــة ذات العالقــة علــى تطويــر نظــام إلكترونــي لمتابعــة المصانــع الجديــدة ومتابعتهــا والتأكــد مــن
تطبيقهــا لمعاييــر كفــاءة الطاقــة المقــرة مــن قبــل المركــز للمصانــع الجديــدة.
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تواصل الحمالت التوعوية للمركز
تــم خــال عــام التقريــر تنفيــذ ثــاث حمــات توعويــة متخصصــة فــي إطــار جهــود الحملــة الوطنيــة لترشــيد اســتهالك
الطاقــة ( لتبقــى ) علــى النحــو التالــي :

أول  :حملة المركبات ( #بكيفك )
ً
 15فبراير –  14مارس 2015م.
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الهدف
تسليط الضوء على بطاقة
اقتصاد الوقود للمركبات

وسلوكيات القيادة التي تساهم
في خفض استهالك الوقود .

توقيت الحملة :
انطلقت الحملة بعد أن تم التطبيق

اإللزامي للمواصفة القياسية السعودية
الخاصة بمتطلبات بطاقة اقتصاد

الوقود لمركبات الخدمة الخفيفة

الجمهور المستهدف:
المواطنون ووكالء شركات

السيارات في  24مدينة رئيسية
بالمملكة .

الجديدة .

رسائل الحملة :

ً
استهالكا للوقود .
بطاقة اقتصاد الوقود تساعدك على اختيار السيارة األقل

تجنب التسارع والتباطؤ المتكرر والمفاجئ في القيادة يقلل من استهالك الوقود .

استخدام مثبت السرعة في الطرق السريعة يقلل من استهالك الوقود.
ً
إحمــاء الســيارة لمــدة تتجــاوز ثوانــي قليلــة يعــد هـ ً
ـدرا للطاقــة ،كمــا يؤثــر ســلبا علــى العمــر
االفتراضــي لهــا .

عقد  6ورش عمل في  6مدن رئيسية بالمملكة:
بالتزامــن مــع الحملــة تــم عقــد  6ورش عمــل فــي  6مــدن رئيســة بالمملكــة وهــي الريــاض وأبهــا وجــدة والدمــام،

والمدينــة المنــورة ،وبريــدة ،وذلــك بالتنســيق مــع الغــرف التجاريــة فــي تلــك المــدن ،موجهــة لمــاك صــاالت

ومعــارض الســيارات ،لتعريفهــم ببطاقــة اقتصــاد الوقــود للمركبــات الخفيفــة ،وإســهامها فــي توعيــة المســتهلك

بكفــاءة الطاقــة فــي المركبــات الخفيفــة ،وإلزاميــة وضعهــا علــى المركبــات الخفيفــة موديــل  2015ومــا يليــه.
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الرياض
أبها

جدة

الدمام

المدينة المنورة
بريدة

استهداف دوري عبداللطيف جميل :
تــم اســتهداف جميــع مباريــات دوري عبداللطيــف جميــل لكــرة القــدم بحيــث تــم ظهــور إعــان الحملــة مرتيــن كل

 10دقائــق ،كذلــك تــم تثبيــت رســائل الحملــة فــي اللوحــة الرئيســية للمالعــب بيــن شــوطي المباريــات فــي مدينــة

الملــك عبداللــه الجوهــره وأســتاد الملــك فهــد.

التواجد باألماكن العامة :
تــم إعــداد وتدريــب فريــق مختــص فــي نشــر رســائل الحملــة فــي األماكــن العامــة وبــدأت بالريــاض (شــارع التحليــة
وطريــق الملــك عبداللــه) وكذلــك المنطقــة الشــرقية (كورنيــش الدمــام والخبــر) وكذلــك كورنيــش جــدة.

استهداف شركات السيارات ومنافذ الجمارك :
تــم خــال الحملــة توزيــع عــدد  97رول أب «كيــف تقــرأ البطاقــة» وذلــك فــي وكاالت وشــركات الســيارات وعــدد ()50
رول أب لمصلحــة الجمــارك للتعريــف ببطاقــة اقتصــاد الوقــود.

النشر الصحفي :
تم نشر  395مادة صحفية عن الحملة على النحو التالي :
األخبار الصحفية  182( :خبر )

التقارير الصحفية  201 ( :تقرير )
المقاالت  ١2 ( :مقال ).
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اللقاءات التلفزيونية واإلذاعية :
تــم خــال الحملــة بــث تقاريــر واســتضافات تلفزيونيــة وإذاعيــة بإجمالــي (  75ظهــور ) تنوعــت بيــن  ٢٧مداخلــة
هاتفيــة ٢٧ ،اســتضافة تلفزيونيــة ٦ ،تقاريــر إخباريــة ١٥ ،تقريــر تلفزيونــي فــي القنــوات الفضائيــة الســعودية

اإلعالنات المدفوعة :
تم اإلعالن في  ٥،٨٦٦مساحة إعالنية بالطرق والمطارات على النحو التالي :
 ٩٧٨ميقاكوم ١،١٢٠ ،موبي ١٣ ،يونيبول ٩٢ ،إعالن بالمطارات ١،٨٨٧ ،موبي فيول ٢٨ ،شاشة إلكترونية.
نشر  ٣٦٩إعالن في الصحف السعودية.

بث  ٩٠٠إعالن إذاعي و  ٤٤٤إعالن تلفزيوني.

استهداف وسائل اإلعالم الجديد :

 62 (مليون) ظهور في مواقع مختارة من شبكة قوقل.

 27.359.652 (مليون ) ظهور في مساحات كاملة بمواقع سبق وكورة.

 ) 18.674.229 (ظهور في مواقع إنترنت مختارة على الجوال والتطبيقات.
 96.000.000 (مليون ) ظهور في موقع يوتيوب.
 117.000 (ألف) ظهور في انستقرام.

 12.000.000 (مليون ) ظهور على التويتر.
 ) 92.000 (مشاهدة على سناب شات.

إصدار عدد  3أفالم إنفوجرافيك توعوي:
إنتــاج  3أفــام إنفوجرافيــك ( أرقــام وإحصــاءات عــن قطــاع النقــل – رســائل حملــة النقــل – كيــف تقــرأ بطاقــة
اقتصــاد الوقــود).

إنتاج إعالن تلفزني وإذاعي.
أرقام وإحصاءات عن قطاع النقل

المركز السعودي لكفاءة الطاقة

41

التقرير السنوي

ملخص الحملة

استهداف وسائل اإلعالم
الجديد

اإلعالنات المدفوعة
 5866مساحة إعالنية

اللقاءات التلفزيونية
واإلذاعية

إصدار عدد  3أفالم
إنفوجرافيك توعوي :

 75ظهور

حملة المركبات
عقد  6ورش عمل
في  6مدن رئيسية
بالمملكة :

استهداف دوري
عبداللطيف جميل
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النشر الصحفي
 395مادة صحفية

التواجد باألماكن
العامة

استهداف شركات
السيارات ومنافذ
الجمارك

حملة األجهزة المنزلية
(#شوري عليك)
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ثانيا  :حملة األجهزة المنزلية ( #شوري عليك )
ً
 17مايو –  13يونيو 2015
الهدف
توعية المستهلك حول

السلوكيات الصحيحة الستخدام

أجهزة الثالجات والمجمدات

والغساالت الكهربائية بشكل

موفر للطاقة ،وأهمية ودالالت

بطاقة كفاءة الطاقة لهذه األجهزة

.

توقيت الحملة :

الجمهور المستهدف:

انطلقــت الحملــة بعــد أن تــم التطبيــق

اإللزامــي للمواصفة القياســية الســعودية

الخاصــة

بالثالجــات

والغســاالت .

والمجمــدات

النســاء والرجــال واألطفــال فــوق 7
ســنوات

رسائل الحملة :
نجوم أكثر فاتورة أوفر .

ال قليل وال كثير غسالتك أكثر توفير .
ثالجتك بعيد توفيرها يزيد .
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عقد  12معرض توعوي في  10مدن رئيسية بالمملكة على النحو التالي :
*

المدينة  /المحافظة

عدد المعارض

المجمع التجاري

تاريخ إقامة الفعالية

1

الرياض

 3معارض فقط

 1العثيم مول -الربوة 2العثيم مول -خريص 3-القصر مول

 23-21مايو  2015م

2

الخبر

معرض واحد فقط

الراشد مول

 30-28مايو  2015م

3

الدمام

معرض واحد فقط

العثيم مول

 30-28مايو  2015م

4

األحساء

معرض واحد فقط

العثيم مول

 30-28مايو  2015م

5

جده

معرض واحد فقط

رد سي مول

 06-04يونيو  2015م

6

مكة المكرمة

معرض واحد فقط

الضيافة مول

 06-04يونيو  2015م

7

المدينة المنورة

معرض واحد فقط

الراشد ميغا مول

 06-04يونيو  2015م

8

عنيزة

معرض واحد فقط

عنيزة مول

 13-11يونيو  2015م

9

أبها

معرض واحد فقط

عسير مول

 13-11يونيو  2015م

10

ينبع

معرض واحد فقط

الجوهرة مول

 13-11يونيو  2015م
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تنظيم أربع معارض نسائية :
تــم خــال فتــرة الحملــة تنظيــم أربــع معــارض نســائية ثالثــة منهــا فــي مدينــة الريــاض ومعــرض واحــد فــي مدينــة
الخبــر.

النشر الصحفي :
تــم نشــر  305مــادة صحفيــة عــن الحملــة فــي  11صحيفــة ســعودية وعبــر وكالــة األنبــاء الســعودية علــى النحــو

التالــي :

األخبار الصحفية  136 ( :خبر )

التقارير الصحفية  169 ( :تقرير )

اللقاءات التلفزيونية واإلذاعية :
تــم خــال الحملــة بــث تقاريــر واســتضافات تلفزيونيــة وإذاعيــة بإجمالــي (  78ظهــور ) تنوعــت بيــن  43مداخلــة

هاتفيــة 22 ،اســتضافة تلفزيونيــة 13 ،تقاريــر إخباريــة ،وخبــر فــي عــدد مــن القنــوات الفضائيــة واإلذاعيــة شــملت :

القنوات السعودية  :القناة األولى واإلخبارية واالقتصادية والثقافية والرياضية.
قنــاة العربيــة – قنــاة إم بــي ســي  - 1قنــاة ســي إن بــي ســي عربيــة  -قنــاة المجــد  -روتانــا خليجيــة  -إذاعــة القــرآن

 إذاعــة الريــاض  -إذاعــة جــدة  -إذاعــة يــو إف إم – إم بــي ســي إف إم – نــداء اإلســام – بانورامــا إف إم – إف إم أأ – مكــس إف إم.

اإلعالنات المدفوعة :
تم اإلعالن في (  ) 3,124مساحة إعالنية بالطرق والمطارات والمجمعات التجارية .
نشر (  ) 357إعالن في الصحف السعودية.

بث (  ) 556إعالن إذاعي و (  ) 550إعالن تلفزيوني.
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استهداف وسائل اإلعالم الجديد بإعالنات ورسائل توعوية :
 44 (مليون) ظهور في موقع يوتيوب.

 ) 17.000.000 ( ظهور في مواقع إنترنت مختارة على الجوال والتطبيقات.
 94.729 ( ألف) مشاهدة في انستقرام.

 12.900.000 (مليون ) ظهور على التويتر.
 ) 167.000 (مشاهدة على سناب شات.

 ) 748.000(زيارة للموقع اإللكتروني للحملة ( .) www.taqa.sa

إصدار عدد  3أفالم وايت بورد توعوي :
تــم إنتــاج  3أفــام وايــت بــورد ( بطاقــة كفــاءة الطاقــة لألجهــزة الكهربائيــة – رســالة تســاعدك في تخفيض اســتهالك

غســالتك – رســالة تســاعدك في تخفيض اســتهالك ثالجتك ).

بطاقة كفاءة الطاقة
لألجهزة الكهربائية
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إنتاج إعالنين تلفزيونيين :
تــم إنتــاج إعالنيــن تلفزيونييــن عــن بطاقــة كفــاءة الطاقــة لألجهــزة الكهربائيــة يهدفــان لتخفيــض اســتهالك
الغســاالت والثالجــات المنزليــة.

ملخص الحملة

عقد  12معرض توعوي

في  10مدن رئيسية بالمملكة

تنظيم أربع معارض

إنتاج إعالنين تلفزيونيين

نسائية

حملة األجهزة المنزلية
( #شوري عليك )
 17مايو –  13يونيو 2015

النشر الصحفي

واإلذاعية

 78ظهور

وايت بورد توعوي

استهداف وسائل

 305مادة صحفية

اللقاءات التلفزيونية

إصدار عدد  3أفالم

اإلعالنات المدفوعة

 3124مساحة إعالنية

اإلعالم الجديد بإعالنات
ورسائل توعوية

المركز السعودي لكفاءة الطاقة

49

#حملة السيارات المستعملة

المركز السعودي لكفاءة الطاقة

51

التقرير السنوي

ً
ثالثا  :حملة السيارات المستعملة
 31-19ديسمبر 2015
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الهدف
توعية المستهلك بوجوب التأكد

من مطابقة السيارة المستعملة

التي يرغب في استيرادها لمعايير
اقتصاد الوقود.

توقيت الحملة :

الجمهور المستهدف:

انطلقــت الحملــة قبــل أن يتــم تطبيــق

المواطنيــن مــن عمــر 50 – 21

المواصفــة القياســية للمعيــار الســعودي
القتصــاد الوقــود للمركبــات الخفيفــة

المضافــة

إلــى

المملكــة

ســنة وتجــار الســيارات

العربيــة

الســعودية ابتــداء مــن  1ينايــر 2016م .

رسائل الحملة :
رســالة رئيســية واحــدة هــي  :نــاوي تســتورد ســيارة

مســتعملة  ..تأكــد أنهــا مطابقــة لمعيــار اقتصــاد
الوقــود

المركز السعودي لكفاءة الطاقة
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منهجية الحملة :
تــم فــي هــذه الحملــة االعتمــاد بشــكل أساســي علــى وســائل التواصــل االجتماعــي الخاصــة بالحملــة فــي نشــر
نجاحــا كبيـ ًـرا بفضــل اللــه ،كشــفت
الرســائل التوعويــة باإلضافــة إلــى وســائل أخــرى أقــل تكلفــة ،وحققــت الحملــة
ً

عنــه أرقــام الحملــة التــي جــاءت علــى النحــو التالــي :

عدد الظهور في تويتر 1,666,000 :والتفاعل8,900 :

عدد الظهور في االنسقرام 1,400,000 :والتفاعل 3,300 :
عدد الظهور في اليوتيوب 4,515,000 :والتفاعل 4,070 :

عدد الظهور في قوقل GDN: 12,355,000-والتفاعل 57,125 :
عدد المشاهدات لموقع .SLS: 288,000

عدد المشاهدات لمواقع متخصصة مشهورة في السيارات507,200:
توزيع  50بنر لهيئة المواصفات والمقاييس والجودة.
توزيع  70بنر لمصلحة الجمارك.

إرسال خطابات لشيوخ المعارض.

إرسال 12,000رسالة نصية لمستوردي السيارات.

 124مادة صحفية 13 ,ظهور تلفزيوني 9 ,مشاركات في الراديو.
كما تم إنتاج فلم إنفوجرافيك عن آلية تطبيق المواصفة.
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وخــاف الحمــات المتخصصــة فــي عــام التقريــر فقــد نظــم المركــز وشــارك فــي العديــد
مــن المعــارض التوعويــة علــى النحــو التالــي :
#

النشاط

التاريخ

1

مهرجان سوق عكاظ 8

 24ربيع األول –  04ربيع الثاني  1436هـ
 25 – 15ينـاير  2015م

2

أسبوع العلوم والتقنية بجيزان

 30 – 26ربيع الثاني  1436هـ
 19 – 15فبراير  2015م

3

حملة النقل (  #بكيفك )

 15ربيع الثاني –  11جماد األولى  1436هـ
 28 – 04فبراير  2015م

4

ملتقى اإلعالم البترولي الثاني لدول مجلس التعاون لدول الخليج
العربية

 04-02جماد اآلخرة  1436هـ
 24 – 22مارس  2015م

5

أسبوع العلوم والتقنية بالرياض

 18 – 07رجب  1436هـ
 26أبزيل –  07مايو  2015م

6

حملة األجهزة الكهربائية (  #شوري عليك )

 26 – 03شعبان  1436هـ
 21مايو –  13يونيو  2015م

7

مهرجان سوق عكاظ 9

 27شوال  06ذو القعدة  1436هـ
 -21 12أغسطس  2015م

8

المؤتمر والمعرض الثاني إلدارة الطاقة بمملكة البحرين

 26-24صفر 1437هـ
 08-06ديسمبر 2015م

المركز السعودي لكفاءة الطاقة

55

التقرير السنوي

56

المركز السعودي لكفاءة الطاقة

بناء وتأهيل القدرات
الوطنية في مجال كفاءة
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بناء و تأهيل القدرات الوطنية في مجال كفاءة الطاقة.
شــهد عــام التقريــر تنفيــذ ثمــان برامــج تدريبيــة فــي عــدة مــدن فــي المملكــة ,لإلســهام فــي تطويــر مســتوى
الكفــاءات الوطنيــة فــي مجــال كفــاءة الطاقــة ,وتمــت هــذه البرامــج التدريبيــة بالتعــاون مــع جمعيــة متخصصــة
فــي هــذا المجــال ،وهــي جمعيــة مهندســي الطاقــة ( ,)AEEبهــدف اعتمــاد هــذه البرامــج التدريبيــة عالميـ ًـا حيــث تــم
عقدهــا علــى النحــو التالــي :
البرنامج التدريبي

عدده

مكان االنعقاد

عدد الحضور

حفظ الطاقة في المباني

1

الخبر

11

حفظ الطاقة في المصانع الخفيفة

2

الرياض – جدة

43

حفظ الطاقة في المصانع الثقيلة

3

جدة – ينبع – الخبر

71

مدير طاقة معتمد CEM

1

الخبر

36

تأهيل مدربي دورة CEM

1

الخبر

5

تطوير بيئة العمل الداخلية للمركز من خالل:
مشروع إنشاء قسم إدارة الجودة :
ســيتم مــن خــال هــذا المشــروع إنشــاء قســم إلدارة الجــودة فــي المركــز ،ووضــع سياســات و إجــراءات لتحســين
العمــل و تطويــره ،وتنميــة مهــارات الموظفيــن ،ورفــع كفاءتهــم بمــا يتناســب مــع أهــداف ورســالة المركــز ،حيــث
تــم خــال عــام التقريــر إنجــاز  25%مــن هــذا المشــروع ،الــذي تتضمــن أهدافــه مــا يلــي :
إيجاد بيئة تدعم وتحافظ على التطوير المستمر.

متابعة وتطوير أدوات قياس أداء العمليات.
تحسين نوعية المخرجات.

زيادة الكفاءة بتكثيف التعاون بين اإلدارات وتشجيع العمل الجماعي.

تثقيف العاملين في كيفية تحديد و ترتيب و تحليل المشكالت و تجزئتها حتى يمكن السيطرة عليها.
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مشروع المستودعات :
و يختــص هــذا المشــروع بجمــع البيانــات عــن كل المــواد ،وتوثيقهــا ،وترتيبهــا ،وتصنيفهــا ،وعمــل تقاريــر
بالمصروفــات والمدخــات ،وتوثيــق العهــد ،ووضــع أرقــام خاصــة بــكل قطعــة علــى حــده حســب التصنيــف فــي

النظــام ،و يمكــن مــن خاللــه معرفــة بيانــات العهــد ،والقطــع ،وعددهــا والكميــة المتبقيــة ،والكميــة المصروفــة،

وإجمالــي القطــع ،ويســاهم هــذا المشــروع فــي رفــع كفــاءة العمــل فــي المركــز و تحســين إنتاجيتــه.

تأهيل الكوادر البشرية في المركز
ارتفع عدد موظفي المركز في عام التقرير من  50موظف إلى  68موظف على النحو التالي :

المؤهل العلمي

عدد الموظفين

دكتوراه

1

ماجستير

10

بكالوريوس

40

دبلوم

15

ما دون الدبلوم

2

2 1

10

15

40
ﻣﺎدون اﻟﺪﺑﻠﻮم

ﺑﻜﺎﻟﻮرﻳﻮس

دﺑﻠﻮم

ﻣﺎﺟﺴﺘﻴﺮ

دﻛﺘﻮراه

ò

تصنيف موظفي المركز بناء على المؤهل العلمي

طبيعية العمل

عدد الموظفين

هندسي وفني

44

الدعم اإلداري

24

٪٣٥
٪٦٥

تصنيف موظفي المركز بناء على طبيعة العمل
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تدريب وتأهيل منسوبي المركز
انطالقا من أهمية االستثمار في العنصر البشري في المركز كونه أحد الركائز الرئيسية للتحول للمجتمع المعرفي
ً

وذلك من خالل تزويد الموظفين بالمهارات والمعلومات الالزمة إلنجاز األعمال وفق أحدث الممارسات
والمنهجيات العلمية  ،فقد قام المركز بإعداد خطة تدريبية لمنسوبيه للعام المالي 2015م حسب المعيار العالمي
للجمعية األمريكية للتطوير والتدريب ( 50-40ساعة تدريبية لكل موظف /في السنة) تتضمن برامج تدريبية

متنوعة في مجاالت قيادية وفنية وإدارية تنظم داخل وخارج المملكة وكذلك تأهيلهم للحصول على شهادات

مهنية معتمدة تستهدف عدة فئات طبقا لطبيعة األعمال التي يمارسونها على النحو التالي:

1 .1تنفيذ ( )56برنامج تدريبي في مجاالت تخصصية وقيادية وفنية وإدارية داخل وخارج المملكة
2 .2تدريب ( )55موظف في برنامج تدريبي نفذ على رأس العمل في مجال (التوعية في الجودة)
المجال

الموضوع

متخصص (الحصول
على شهادات مهنية)

))PMP Certificate, Certified Energy Manager (CEM) , ITIL Foundation Certificate

3

قيادي

(Leadership-Masterclass, Strategic Thinking & Business, Essential Elements of High-
)level Business

3

فني

(أساسيات التبريد والتكييف , ITIL Foundation , ISO50001 ,تصميم وإدارة الشبكات ,
تكنولوجيا المعلومات)

13

إداري

(تنمية المهارات اإلدارية والسلوكية ,العالقات العامة ,تنظيم المؤتمرات والمعارض ,إدارة
المخاطر ,التدقيق المالي ,تحليل وتوصيف الوظائف ,األرشفة اإللكترونية ,السكرتارية)

37

اإلجمالي

العدد

جدول ( : )1عدد البرامج المنفذة داخل وخارج المملكة
2%
18%

أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  50ﺳﺎﻋﺔ
أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  40ﺳﺎﻋﺔ
أﻗﻞ ﻣﻦ  20ﺳﺎﻋﺔ

80%

شكل ( :)1الساعات التدريبية للموظفين
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فعاليات ومشاركات المركز العلمية :
قــام المركــز خــال عــام التقريــر بتنظيــم العديــد مــن الفعاليــات العلميــة وورش العمــل المتعلقــة بمجــاالت كفــاءة

الطاقــة وترشــيد اســتهالكها ،كمــا شــارك فــي بعــض الفعاليــات التــي تناولــت هــذه المجــاالت وذلــك علــى النحــو
التالــي :

ورشة عمل مشروع تحديث كود ترشيد الطاقة في المباني (.)SBC601
قــام المركــز بتنظيــم هــذه الورشــة يــوم االثنيــن 1436/11/16هـــ الموافــق 2015/ 8/31م .بهــدف اطــاع المكاتــب

الهندســية والمختصيــن بكفــاءة الطاقــة علــى أهــم البنــود واالشــتراطات التــي تضمنهــا مشــروع الكــود المحـ ّـدث،

باإلضافــة إلــى األســاليب واألنظمــة المســاهمة فــي رفــع كفــاءة الطاقــة علــى عــدد مــن نطاقــات االســتهالك
فــي المبانــي كالتكييــف واإلضــاءة وتســخين الميــاه واألجهــزة الكهربائيــة وغيرهــا مــن النطاقــات المســببة لرفــع

اســتهالك الطاقــة ،إلــى جانــب اســتعراض األفــكار والتطبيقــات المســاعدة فــي تقليــل االســتهالك والتعــرف علــى
المعــدالت المناســبة لضبــط كميــة الطاقــة الكهربائيــة المســتهلكة.
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الندوة السعودية الفرنسية لكفاءة الطاقة .
قــام المركــز بتنظيــم هــذه النــدوة يــوم األربعــاء 1437/1/1هـــ الموافــق  14أكتوبــر 2015م .بهــدف عــرض الجهــود

وتبــادل الخبــرات بيــن الجانبيــن الســعودي والفرنســي فــي مجــال ترشــيد ورفــع كفــاءة اســتهالك الطاقــة ،وتحديـ ًـدا

قطاعــات المبانــي والصناعــة والنقــل البــري ،واســتعراض جهــود البرنامــج الســعودي لكفــاءة الطاقــة فــي هــذا
المجــال.

ورشة عمل استحداث مناهج كفاءة الطاقة في الجامعات السعودية.
نظــم المركــز هــذه الفعاليــة األربعــاء 1437/1/22هـــ الموافــق 2015/11/4م .بهــدف بحث أفضل الحلول لمشــاركة

الجامعــات الســعودية وإســهامها بشــكل فاعــل فــي الجهــود الوطنيــة لترشــيد ورفــع كفــاءة اســتهالك الطاقــة
مــن خــال اســتحداث مناهــج تعليميــة عــن كفــاءة الطاقــة وإدراجهــا ضمــن برامجهــا الدراســية ،بمــا يعــزز التكامــل

والتنســيق العالــي وتوحيــد الجهــود بيــن الطرفيــن نحــو تطويــر الكفــاءات والخبــرات فــي مجــال رفــع كفــاءة الطاقــة.
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المؤتمر والمعرض الثاني إلدارة الطاقة بمملكة البحرين.
شــارك المركــز فــي هــذا المؤتمــر بورقــة عمــل ومعرض ،يــوم األحــد 1437/2/26-24هـ الموافــق 2015/12/8-6م.
الــذي تــم عقــده فــي مملكــة البحريــن بهــدف عــرض أهميــة إدارة وكفــاءة الطاقــة والطاقــة المتجــددة وتطبيقاتهــا
فــي تحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة.
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الجهات المشاركة في اللجنة اإلدارية

