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واصـــل المركـــز الســـعودي لكفـــاءة الطاقـــة خـــال 
عـــام التقريـــر أداء المهـــام الموكلـــة وتنفيـــذ العديـــد 
فـــي ســـبيل تحقيـــق  البرامـــج والمشـــروعات  مـــن 
أهدافه بالتنســـيق مع الشـــركاء والجهات المختصة، 

وأســـفرت الجهـــود المنفـــذة عـــن مـــا يلي:  

فـــي قطـــاع المباني تـــم رفـــع النســـخة النهائية 	 
الســـعودي قســـم  البنـــاء  كـــود  المحدثـــة مـــن 
لكـــود  الوطنيـــة  اللجنـــة  إلـــى   601 الطاقـــة 
البنـــاء الســـعودي، كما قـــام الفريـــق المختص 
الســـعة  ذات  المكيفـــات  مواصفـــة  بتحديـــث 
الصغيـــرة بجميـــع أنواعها ) شباك/ســـبيلت( مع 
المصنعيـــن والمورديـــن والجهـــات المعنية من 
القطـــاع الحكومي كمرحلة ثالثة فـــي الربع الرابع  
مـــن عـــام 2016 م، فضـــًا عـــن االنتهـــاء مـــن 
إعـــداد مواصفة كفـــاءة الطاقـــة للمكيفات ذات 

الســـعة أكبر من 70 ألف وحـــدة حرارية بريطانية 
الهيئـــة  إدارة  مجلـــس  قبـــل  مـــن  واعتمادهـــا 
الســـعودية للمواصفـــات والمقاييـــس والجودة 
في أواخر ديســـمبر حيث ُيتوقـــع أن يبدأ  تطبيق 
آليـــة المراقبـــة على منتجاتها بشـــكل إلزامي في 

الربـــع الثالـــث من عـــام 2017 م.

وفيمـــا يخص تنفيذ  آلية تطبيـــق العزل الحراري 	 
للمبانـــي واصـــل المركـــز عملـــه مـــع الجهـــات 
المعنية في القطـــاع الحكومي والخاص متابعة 
عمـــل المكاتـــب الهندســـية وإحالـــة المخالـــف 
لمتطلبـــات تطبيـــق العـــزل الحـــراري لألمانـــات 
والبلديـــات  لبـــدء تطبيق عقوبـــة اإليقاف وفق 
الائحـــة، حيث تـــم معاقبة وإيقـــاف )46( مكتبًا 
هندســـيًا مخالفًا بإجمالي عـــدد )115( فرعًا حول 

. لمملكة ا
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ســـاهم المركز في عقد )16( ورشـــة عمـــل تدريبية  	 
فـــي كل مـــن الريـــاض و جـــدة والدمـــام لمراقبـــي 
الجمـــارك  ومصلحـــة  واالســـتثمار،  التجـــارة  وزارة 
للمواصفـــات  الســـعودية  والهيئـــة  الســـعودية، 
والمقاييـــس والجودة، بشـــأن تطبيق المواصفات 
علـــى أجهـــزة )المكيفـــات ذات الســـعة الصغيـــرة 
والمكيفـــات ذات الســـعة أكبر مـــن 70 ألف وحدة 
والمجمـــدات،  والثاجـــات  والغســـاالت  حراريـــة، 
واإلنارة، والعزل، والمحـــركات الكهربائية، و بطاقة 
اقتصـــاد الوقـــود واإلطـــارات(، كمـــا ســـاهم مـــع 
هيئـــة المواصفات في تطوير تطبيـــق “تأكد” على 
األجهـــزة الذكيـــة الذي يتيـــح للمســـتهلك التحقق 
مـــن صحـــة المعلومات على بطاقة كفـــاءة الطاقة 

والســـيارات. الكهربائية  لألجهـــزة 

فـــي قطاع النقـــل البري تم إعـــداد تقارير اقتصاد 	 
الوقـــود للســـيارات الـــواردة للثاثة أربـــاع األولى 
مـــن العـــام 2016م والتـــي تبيـــن مـــدى التـــزام 
معيـــار  أهـــداف  بتحقيـــق  الصانعـــة  الشـــركات 
اقتصاد الوقود، ومشـــاركة النتائج مع الشركات 
الصانعـــة للســـيارات، فضـــًا عـــن إنهـــاء تحديث 
قاعـــدة بيانـــات كفـــاءة الطاقة لجميـــع المركبات 

الخفيفـــة من ســـنة موديـــل )2017-2010(.

كمـــا تـــم تحديـــث البوابـــة اإللكترونيـــة الخاصـــة 	 
بمراجعـــة طلبات بطاقة كفـــاءة الطاقة لإلطارات 

وطلبـــات بطاقة اقتصـــاد الوقود للســـيارات بما 
الحكوميـــة  الجهـــات  متطلبـــات  مـــع  يتماشـــى 
والشـــركات الصانعـــة، وتحديـــث قواعـــد بيانـــات 
كفـــاءة الطاقة للســـيارات المســـتعملة لتشـــمل 
جميع طرازات الســـيارات المتوقع اســـتيرادها من 

.)2017-2010( العـــام 

في القطـــاع الصناعي قـــام المركز بحصـــر مصانع 	 
تحـــت  والبتروكيماويـــات  والحديـــد  اإلســـمنت 
اإلنشـــاء، حيث يجـــري العمل على دراســـة تصاميم 
هـــذه المصانـــع ووضـــع آلية محـــددة لرفـــع كفاءة 
اســـتهاك الطاقـــة فيهـــا، كمـــا انتهـــى مـــن جمع 
بيانـــات اســـتهاك الطاقـــة لمصانع اإلســـمنت و 
الحديـــد والبتروكيماويات المســـتهدفة لعام 2015 
عـــن طريق قاعدة بيانات كفـــاءة الطاقة وذلك لعدد 
185 )مصنـــع /خط إنتـــاج( ومتابعة إصـــدار التقارير 
النهائيـــة عن أداء كفـــاءة الطاقة بها، حيث شـــملت 
التقاريـــر كثافـــة الطاقـــة للمصنـــع وكميـــة الطاقة 
المســـتهلكة خـــال العـــام وتحديـــد الفجـــوة بيـــن 
مســـتويات كفـــاءة الطاقة الحالية ومســـتوى كفاءة 
الطاقـــة المطلـــوب تحقيقـــه، ومراجعـــة التصاميم 
المبدئيـــة لعـــدد 13 خط إنتـــاج صناعـــي جديد  من 
والبتروكيماويـــات  والحديـــد  اإلســـمنت  مصانـــع 
للتأكد مـــن مطابقتهـــا لمعايير ومتطلبـــات  كفاءة 
الطاقـــة المقـــرة من قبـــل المركـــز للمصانـــع الجديدة.
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فـــي مجال التخطيـــط الحضري صدر قـــرار مجلس 	 
بإلـــزام  2016م  أكتوبـــر   3 فـــي  الموقـــر  الـــوزراء 
مشـــاريعها  تصميـــم  عنـــد  الحكوميـــة  الجهـــات 
باســـتخدام تقنية تبريد المناطق فـــي حال انطباق 
الشـــروط والمعاييـــر علـــى مشـــروعاتها حيـــث تم 
تنظيـــم  هيئـــة  مـــع  بالتنســـيق  المركـــز  تكليـــف 
الكهربـــاء واإلنتاج المزدوج لمراجعة هذه الشـــروط 

والمعاييـــر وتحديثهـــا إذا دعـــت الحاجـــة.

شـــهد عام التقرير كذلك صـــدور موافقة مجلس 	 
إدارة صنـــدوق االســـتثمارات العامة على إنشـــاء 
الشـــركة الوطنية لخدمـــات الطاقـــة، والموافقة 
علـــى نظـــام وعقـــد تأســـيس الشـــركة مـــن قبل 

واالســـتثمار. التجارة  وزارة 

كما تم البدء بترخيص شـــركات خدمات الطاقة 	 
الخاصة مـــن قبل لجنة ترخيـــص قطاع خدمات 
الطاقـــة، فضًا عن االنتهـــاء من الدليل الوطني 
»لبروتوكـــول التحقـــق و القيـــاس« بعـــد األخـــذ 
بعيـــن االعتبـــار الماحظـــات الفنيـــة مـــن قبـــل 
الشـــركات واكتمال المســـح الميدانـــي للمباني 
الحكوميـــة المســـتهدفة بالتعـــاون مـــع هيئـــة 
تنظيـــم الكهربـــاء واإلنتـــاج المـــزدوج والشـــركة 

للكهرباء. الســـعودية 

حيـــث 	  للمركـــز  التوعويـــة  الحمـــات  تواصلـــت 
تـــم تنفيذ عـــدد )3( حمـــات توعويـــة متخصصة 
األولـــى عن اإلطـــارات بعنـــوان ) #دربـــك خضر ( 
والثانيـــة بعنوان ) #تأكـــد ( للتعريف بتطبيق تأكد 
والثالثة بمســـمى )#تقدر( تخفـــض فاتورتك من 

خـــال مكيفك.

فـــي إطـــار اهتمامـــه ببنـــاء و تأهيـــل القـــدرات 	 
الوطنيـــة فـــي مجـــال كفـــاءة الطاقـــة تـــم إبرام 
اتفاقيـــة إنشـــاء مركز التميـــز في كفـــاءة الطاقة 
بيـــن مدينـــة الملـــك عبدالعزيز للعلـــوم والتقنية 
وجامعـــة الملـــك فهد للبتـــرول والمعـــادن، كما 
تـــم اســـتحداث مناهـــج كفـــاءة الطاقـــة لطاب 
الكليات الهندســـية في خمس جامعات سعودية 
هـــي جامعـــة الملـــك عبدالعزيز وجامعـــة الملك 
ســـعود وجامعة الملـــك فهد وجامعـــة القصيم 
وجامعـــة تبوك، ونفـــذ المركز أحد عشـــر برنامجًا 
تدريبيـــًا, في عـــدة مدن  بالمملكة اســـتفاد منها 
أكثر مـــن 300 متدرب، كما تـــم تأهيل 15 مدربًا 
محليـــًا لتقديـــم برامـــج تدريبيـــة معتمـــدة مـــن 

.)AEE( جمعيـــة مهندســـي الطاقة األمريكيـــة

وبالله التوفيق ..
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االرتبــــاط اإلداري :

يرتبــط المركــز إداريــًا بمدينــة الملــك عبدالعزيــز للعلــوم والتقنيــة، ويشــرف عليــه لجنــة إدارية 
برئاســة رئيــس المدينــة وعضويــة ممثليــن لعــدد مــن الجهــات ذات العاقة.

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.

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.
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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.	 
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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: 
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متابعة تنفيذ أعمال المركز.

الموافقة على الخطط العامة والتفصيلية ألوجه 
نشاط المركز.

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

اقتراح التشريعات الخاصة بترشيد ورفع كفاءة استهالك الطاقة 
ومتابعة تنفيذ األنظمة والتعليمات ذات الصلة بمهمات المركز، 

ورفع ما يلزم وفقًا لإلجراءات النظامية المتبعة.

تشكيل فرق عمل ولجان فرعية واالستعانة بالخبرات 
المحلية والخارجية المختصة.

أعضاء اللجنة اإلدارية للمركز :

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

المنصب اإلداري: وزير الدولة لشؤون الطاقة.

ممثل الجهة: معالي المهندس
                 منصـــــــــور بن هــــــــــــــال الـعــــــــــنـزي

المنصب اإلداري: نائب الوزير.

ممثل الجهة: سعادة المهندس
                 حـســــــين بن ســــــــــعـود الســـــــــديـري

المنصب اإلداري: وكيل الوزارة للشؤون الفنية.

المملكة العربية السعودية
وزارة الشؤون البلدية والقروية

ممثل الجهة: سعادة المهندس
                   صـــــــــــــــالـــح بن شـــــــــــــباب الســــــلـــمي

المنصب اإلداري: وكــيل الـوزارة لشــــؤون الصـــــــــــناعة.

مهام اللجنة اإلدارية للمركز
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أعضاء اللجنة اإلدارية للمركز :

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

ممثل الجهة: سعادة األستاذ
                 فــــهـــد بن محـــــــــــــــــمـد الهــــــــــذيــلي

المنصب اإلداري: وكيل الوزارة لحماية المستهلك المكلف.

ممثل الجهة: سعادة األستاذ
                 عبدالرحمن بن محمد المفضي

المنصب اإلداري: األمين العام لصندوق االستثمارات العامة.

المملكة العربية السعودية
وزارة المƠƠƠالƠيƠƠƠƠƠƠƠƠƠƠة

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: سعادة المهندس
                 نـاصــــــر بن هـــــــادي القــحـــــــــــــطــانــــــي 
المنصب اإلداري: نائب المحافظ للشؤون التنظيمية.

ممثل الجهة: سعادة الدكتور
                 عـــاء 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.

الهيئــة العامــة ل�رصــاد وحمــاية البيئــة
The General Authority Of Meteorology and Environmental Protection

ممثل الجهة: سعادة الدكتور
                 مـاهــــر بن عبدالله العــــــــــــودان

المنصب اإلداري: رئيس قطاع األبحاث والتطوير واالبتكار.

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

أعضاء اللجنة اإلدارية للمركز :

ممثل الجهة: سعادة الدكتور
                 عبدالعزيز بن سلطان الملحم

المنصب اإلداري: وكيل الوزارة للعاقات الثقافية الدولية.

المملكة العربية السعودية
وزارة الثقافة واإلعالم

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: نائب الرئيس 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

مجلس الغرف السعودية
Council of Saudi Chambers

ممثل الجهة: سعادة المهندس
                 عبدالله بن عــــلي الصــــــــانـع

المنصب اإلداري: ممثل القطاع الخاص. 
مجلس الغرف السعودية
Council of Saudi Chambers

ممثل الجهة: سعادة األستاذ
                 عبدالمحسن بن عبدالرحمن الشنيفي

المنصب اإلداري: مدير عام إدارة القيود

المملكة العربية السعودية
مصلحة الجمارك العامة
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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

ــي لكفــاءة الطاقــة« عمــًا  ويعــد »البرنامــج الوطن
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 

عالميــًا. المطبقــة 

أهداف البرنامج

نطاق العمل

المبانيالنقلالصناعة

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

البرنامج الوطني لكفاءة الطاقة

رفع كفاءة الطاقة في 
المملكة باستخدام مبادرات 

مصممة حسب إمكانيات 
السوق المحلية.

إشراك جميع الجهات المعنية 
في إنشاء البرامج (الحكومة 

والشركات والجمهور). 12

البرنامج الوطني لكفاءة الطاقة:
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أهداف البرنامج

نطاق العمل

المبانيالنقلالصناعة

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

البرنامج الوطني لكفاءة الطاقة

رفع كفاءة الطاقة في 
المملكة باستخدام مبادرات 

مصممة حسب إمكانيات 
السوق المحلية.

إشراك جميع الجهات المعنية 
في إنشاء البرامج (الحكومة 

والشركات والجمهور). 12
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الهيكل التنظيمي للبرنامج

اللجنة التنفیذیة

وزارة الطاقة والصناعة

وزارة الشؤون البلدیة والقرویة

وزارة املالیة

وزارة التجارة واالستثمار

وزارة االسکان

هیئة تنظیم الکهرباء
واإلنتاج املزدوج

الهیئة السعودیة
للمواصفات واملقاییس والجودة

املرکز السعودي لکفاءة الطاقة

الشرکة السعودیة للکهرباء

أرامکو السعودیة

مصلحة الجمارك العامة

سابك

الفرق الفنیة واملساندةفریق املراجعة والتنسیق

املباني

فریق تنفیذي مؤقتفریق تنفیذي مؤقتفریق تنفیذي مؤقتفریق تنفیذي مؤقتفریق تنفیذي مؤقت

الصناعة

التخطیط الحضريالنقل البري

الفحص واملراقبة واالختبارالقانوني

املوارد البشریةالتوعیة

شرکة خدمات الطاقة

التمویل

Buildings

Road Transportation

Legal

Awareness

Energy Services Company Industry

Urban Planning

Inspection ,surveillance & testing

Human ResourcesFunding
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Department
of Energy &
Climate Change

جهات ومنظمات دولية
تم التنسيق والتعاون معها إلعداد البرنامج
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الجهود واإلنجازات



تواصلــت جهــود البرنامــج الوطنــي لكفــاءة الطاقــة 
خــال العــام 2016م حيــث تــم إعداد بعــض المبادرات 
قطاعــات  وهــي:  الثاثــة،  القطاعــات  فــي  ســواء 
المبانــي، والنقــل البــري، والصناعــة، أو مــن خــال 
مجــاالت العمــل األخــرى فــي ســبيل تحســين ورفــع 
كفــاءة اســتهاك الطاقــة، وشــملت الجهــود مــا يلــي:

مؤشرات أداء كفاءة استهالك الطاقة: 

كفــاءة  أداء  لمؤشــرات  آليــة  بتطويــر  البرنامــج  قــام 
وتقييــم  لقيــاس  المملكــة  فــي  الطاقــة  اســتهاك 
األداء علــى المســتوى الوطنــي )اإلجمالي( والقطاعي، 

ويمكــن تصنيفهــا إلــى ثاثــة أقســام :

تطويــر مؤشــرين علــى المســتوى الوطنــي، توضح 	 

أداء كفــاءة اســتخدام الطاقــة علــى نطــاق االقتصاد 
الكلــي للمملكــة واســتهاك الطاقــة للفرد. 

ــاس أداء قطاعــات 	  ــر ســبعة  مؤشــرات لقي تطوي
ــي والنقــل.  الصناعــة والمبان

تطويــر ســتة وثاثيــن )36( مؤشــرًا لاســتخدام 	 
برنامــج  مبــادرات  أداء  تقيــس  والتــي  النهائــي 

الطاقــة. كفــاءة 

علــى  بنــاًء  المســتهدفة  المؤشــرات  اختيــار  تــم  وقــد 
الممارســات العالميــة فــي المجــال، بالتوافــق مــع الجهــات 
ذات االختصــاص كالهيئــة العامــة لإلحصــاء، وهيئــة تنظيــم 
تطويــر  تــم  كمــا  وغيرهــا،  المــزدوج  واإلنتــاج  الكهربــاء 
منهجيــة مســتدامة لتبــادل البيانــات وتنســيقها مــع الجهــات 

ذات العاقــة لقياســها فــي الســنوات القادمــة«.

البرنامج الوطني لكفاءة الطاقة:
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1/1   كود البناء السعودي قسم الطاقة 601 

تــم رفــع النســخة النهائيــة المحدثــة إلــى اللجنــة الوطنية 
ــاء الســعودي مــن أربعــة  مســتندات بتاريــخ  لكــود البن

1437/09/23هـــ وهــي كالتالــي:

 	.)E - كود ترشيد الطاقة للمباني المنخفضة ) ع

 	.)E - كود ترشيد الطاقة للمباني المرتفــــعـة ) ع

دليل استخدام كود ترشيد الطاقة للمباني المرتفعة.	 

دليل استخدام كود ترشيد الطاقة للمباني المنخفضة.	 

2/1 األجهزة الكهربائية 

العمــل علــى مراقبــة و متابعــة تطبيــق المرحلــة الثانيــة 	 
لمواصفــة المكيفــات ذات الســعة الصغيــرة والتــي 

تــم البــدء بتطبيقهــا فــي ربيــع اآلخــر عــام 1436هـــ.

تحديــث مواصفــة المكيفــات ذات الســعة الصغيــرة 	 
ــن  ــا ) شباك/ســبيلت( مــع المصنعي ــع أنواعه بجمي
القطــاع  مــن  المعنيــة  الجهــات  و  والمورديــن 
الحكومــي والخــاص بتحديــث الحــدود الدنيــا لكفــاءة 
اســتهاك الطاقــة لهــا كمرحلــة ثالثــة فــي الربــع 
الرابــع  مــن عــام 2016 م ـ حيــث يتوقــع اإلنتهــاء 
منهــا فــي عــام 2017 بعد النجــاح في إعداد وتطبيق 

المواصفــة فــي المرحلتيــن األولــى والثانيــة.

قطاع المباني :
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الطاقــة 	  كفــاءة  مواصفــة  إعــداد  مــن  االنتهــاء 
للمكيفــات ذات الســعة أكبــر مــن 70 ألــف وحــدة 
حرارية وذلك بمشــاركة الجهات المعنية وعرضها 
علــى منظمــة التجــارة العالميــة ألخــذ ماحظاتهــا 
ومــن ثــم اعتمادهــا مــن قبــل مجلــس إدارة الهيئة 
الســعودية للمواصفــات والمقاييــس والجــودة 
ــث ُيتوقــع أن  الســعودية فــي أواخــر ديســمبر حي
يبــدأ تطبيــق آليــة المراقبــة علــى منتجاتهــا بشــكل 

الزامــي فــي الربــع الثالــث مــن عــام 2017م.

بـــدء العمـــل بوضـــع دراســـة وخطـــط تحديـــث 	 
مواصفـــة كفـــاءة الطاقـــة لغســـاالت المابس 
الكهربائيـــة للمرحلة الثانية بدايـــة من الربع الرابع 

لعـــام 2016م. 

ــة 	  ــة و متابعــة تطبيــق المرحل العمــل علــى مراقب
 )2015/SASO 2870( األولــى لمواصفــة اإلنــارة
علــى المنافــذ الجمركيــة وخطــوط اإلنتــاج والتــي 

تــم البــدء بتطبيقهــا فــي أغســطس 2016 م.
جــاري العمــل علــى إعــداد وتطويــر مســودة مواصفــة 	 

كفــاءة الطاقــة لإلنــارة التجاريــة )المرحلــة الثانيــة(.
بعــض 	  وتدقيــق  تقييــم  دراســة  مــن  االنتهــاء 

 )CoC: certificate of conformity( شهادات ال
لمنتجــات اإلنــارة و الــواردة مــن المصلحــة العامــة 

للجمــارك الســعودية.

 العمل على إعداد مواصفة فنية لكفاءة اســتهاك 	 
الطاقــة لســخانات الميــاه الكهربائيــة مــع كل مــن 
المصنعيــن والمورديــن و بمشــاركة الجهــات ذات 
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والخــاص ومــن  الحكومــي  القطــاع  مــن  العاقــة 
المتوقــع االنتهــاء مــن إعــداد المســودة األوليــة فــي 

الربــع األول مــن عــام 2017م.
البــدء بتحديــث وتطويــر ملصــق بطاقــة كفــاءة 	 

ــة المســتهدفة  ــزة الكهربائي ــة األجه ــة لكاف الطاق
لنظــام كفــاءة الطاقــة.

تنفيــذ خطــة عمــل للســنوات الثــاث القادمــة إلعداد 	 
أو تحديــث مواصفــات ألجهــزة كهربائيــة أخــرى هامــة 

ينبغــي إعــداد مواصفــات كفــاءة الطاقــة لها.

3/1  العزل الحراري :
واصـــل المركـــز عملـــه مـــع الجهـــات المعنية في 	 

القطـــاع الحكومـــي والخاص لتنفيـــذ  آلية تطبيق 
العـــزل الحـــراري للمبانـــي عن طريـــق متابعة عمل 
المكاتـــب الهندســـية وإحالـــة المكاتب الهندســـية 
الحـــراري  العـــزل  تطبيـــق  لمتطلبـــات  المخالفـــة 
لألمانات والبلديات لبـــدء تطبيق عقوبة اإليقاف 
وفـــق الائحـــة، ومعرفـــة العوائـــق والتحديـــات، 
واألخـــذ بها لتطوير منظومة آليـــة التنفيذ، ونتيجة 
لذلـــك تم معاقبـــة وإيقاف )46( مكتب هندســـي 
مخالـــف بإجمالـــي عـــدد )115( فرع حـــول المملكة.

ومنظومـــة 	  آليـــة  تقييـــم  لمشـــروع  التحضيـــر 
الســـكنية  للمبانـــي  الحـــراري  العـــزل  تطبيـــق 
بالتعـــاون مـــع الجهـــات الحكوميـــة ذات العاقة 
)وزارة الشـــؤون البلدية والقرويـــة _ وزارة الطاقة 
والصناعـــة والثروة المعدنية _ الهيئة الســـعودية 
للمواصفـــات والمقاييـــس والجودة _ الشـــركة 

الســـعودية للكهربـــاء _ نظام يســـر(.

يعمــل المركــز علــى دراســة مشــروع شــهادة كثافــة 	 
 EUI: Energy( اســتهاك الطاقة للمباني الســكنية
مــع  بالتعــاون  ومتطلباتهــا   )Usage Intensity
الجهــات الحكوميــة ذات العاقــة والقطــاع الخــاص.

)TIC( الفحص والمراقبة والشهادات                  

ســاهم المركــز بالتعــاون مــع الجهــات ذات 
العاقــة  فــي  تطبيــق المواصفات القياســية 

التــي صــدرت وذلــك علــى النحــو التالــي:

تحديــث برنامــج بطاقــة كفــاءة الطاقــة الســعودية 	 
)SLS: www.sls.org.sa( اإللكترونــي بحيــث تــم 
تحديث كل من مواصفة كفاءة الطاقة لغســاالت 
المابــس الكهربائيــة، و مواصفــة كفــاءة الطاقــة 
الكهربائيــة  والمحــركات  والمجمــدات  للثاجــات 

والمكيفــات ذات الســعة الكبيــرة واإلنــارة.

اســتحداث نظــام مراقبــة ومتابعــة للعينــات التــي 	 
تــم شــراؤها مــن األســواق بهــدف التحقــق مــن 
مطابقتهــا لمواصفــات كفــاءة الطاقة الســعودية 
وربــط الجهــات الحكوميــة ذات العاقــة ) وزارة 
التجــارة واالســتثمار / المركــز الســعودي لكفــاءة 
الطاقــة / مختبــر الهيئــة الســعودية للمواصفــات 
قــراءة  بهــدف  وذلــك  والجــودة(  والمقاييــس 
فاعليــة  مــدى  ومعرفــة  الســعودية  الســوق 
الســعودية  الطاقــة  تطبيــق مواصفــات كفــاءة 
دراســة  حاليــًا  ويجــري  المحلــي،  الســوق  علــى 
ــة  ــى هــذا النظــام فــي مرحل ــع إل ــة المصان إضاف

التطويــر القادمــة )بــإذن اللــه(.

العينـــات مـــن 	  إعـــداد خطـــة لســـحب  االنتهـــاء مـــن 
األســـواق المحليـــة  والمنافـــذ الجمركيـــة وخطـــوط 
2016م لجميـــع  اإلنتـــاج للمصانـــع الوطنيـــة لعـــام 
والعـــوازل  اإلنـــارة  ومنتجـــات  الكهربائيـــة   األجهـــزة 
الحرارية و إطارات الســـيارات و متابعـــة تنفيذها، وتم 
إعـــداد خطة متكاملة لســـحب العينات من األســـواق 
اإلنتـــاج  وخطـــوط  الجمركيـــة  والمنافـــذ  المحليـــة 
للمصانـــع الوطنية لعام 2017م بالتعاون مع الجهات 

ذات العاقـــة مـــن القطـــاع الحكومـــي والخـــاص.
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تم عقد )16( ورشة عمل تدريبية  في كل من الرياض 	 
ــي وزارة التجــارة واالســتثمار،  و جــدة والدمــام لمراقب
ومصلحــة الجمــارك الســعودية، والهيئــة الســعودية 
للمواصفــات والمقاييــس والجــودة، بشــأن تطبيــق 
المواصفــات علــى أجهــزة ) المكيفــات ذات الســعة 
الصغيــرة و المكيفــات ذات الســعة أكبــر مــن 70 ألــف 
وحــدة حراريــة، والغســاالت و الثاجــات و المجمــدات، 
واإلنــارة، والعــزل، والمحــركات الكهربائيــة، وبطاقــة 

اقتصــاد الوقــود و اإلطــارات( .

التقاريــر وشــهادات 	  متابعــة  و  ومراقبــة  مراجعــة 
الــواردة   )CoC: certificate of conformity( الـــ 
مــن المنافــذ الجمركيــة عــن إرســاليات المحــركات 
الكهربائيــة ومتابعــة فحــص العينــات المســحوبة 
لاختبــار، والتعــاون مــع لجنــة العقوبات الســعودية 
لتطبيــق العقوبــات علــى المخالفيــن لمواصفــة 

كفــاءة الطاقــة للمحــركات الكهربائيــة.

تطويــر تطبيــق »تأكــد« علــى األجهــزة الذكيــة مــن قبــل 	 
ــة الســعودية للمواصفــات والمقاييــس والجــودة  الهيئ
الطاقــة،  لكفــاءة  الســعودي  المركــز  مــع  بالتنســيق 
صحــة  مــن  التحقــق  للمســتهلك  التطبيــق  ويتيــح 
لألجهــزة  الطاقــة  كفــاءة  بطاقــة  علــى  المعلومــات 
الســعة  ذات  المكيفــات   ( والســيارات  الكهربائيــة 
ــة / الثاجــات  ــرة / غســاالت المابــس الكهربائي الصغي
والمجمــدات / بطاقــة اقتصــاد الوقــود للســيارات(، مــع 
إمكانيــة اســتخدام خاصيــة اإلبــاغ عــن طريــق االنتقــال 
بشــكل آلــي إلــى تطبيــق وزارة التجــارة والصناعــة »بــاغ 
ملصــق  بيانــات  مطابقــة  عــدم  حــال  فــي  تجــاري«، 
البطاقــة مــع البيانــات التــي تظهــر فــي تطبيــق »تأكــد«. 

تــم كذلــك تطويــر تطبيــق )تحقــق( ليقــوم بخدمــة 	 
الجهــات الرقابيــة بالتحقــق مــن متطلبــات كفــاءة 
الطاقــة لـــ ) المكيفــات ذات الســعة الصغيــرة / 
بطاقــة   / والمجمــدات  الثاجــات   / الغســاالت 

اقتصــاد الوقــود للســيارات / اإلطــارات(.

عقــد العديــد مــن ورش العمــل لمختبــرات الفحص لتحفيز 	 
صناعــة وإنشــاء المختبــرات الخاصــة داخل المملكة.

تشــكيل فريــق عمــل مــع المختبــرات فــي القطــاع 	 
الخــاص لدراســة معوقــات االســتثمار فــي فحــص 

المنتجــات المتعلقــة بكفــاءة الطاقــة.

تــم تشــكيل فريــق مصغــر إلعــادة تدويــر جميــع 	 
المنتجــات المخالفــة لمتطلبــات كفــاءة الطاقــة 
ــة و مــواد عــزل و منتجــات  مــن األجهــزة الكهربائي

اإلنــارة مــع الجهــات الحكوميــة ذات العاقــة.

مراقبــة و متابعــة تطبيق المواصفات المطلوبة 	 
ــي  ــع والت ــزل فــي األســواق والمصان لمــواد الع
تــم تطبيقهــا فــي نهايــة 2014 م  حيــث قــام 
بزيــارات  الحــراري  بالعــزل  المختــص  الفريــق 

للمصانــع المحليــة وكانــت النتائــج كاآلتــي:

عدد المصانع التي تم زيارتها:48 مصنع.	 

عدد المصانع المتوقفة عن اإلنتاج: 15 مصنع.	 

عدد المصانع المطابقة:32 مصنع.	 

عدد المصانع الغير مطابقة: 1مصنع.	 

إجمالي العينات المسحوبة: 58 عينة.	 

إجمالي المنتجات المضبوطة: 77 لوح عازل.	 

التقرير السنوي )2016( 28



تم ضبط وحجز               مكيف
مخالف للمواصفات والمقاييس.

لم يتم ضبط مخالفة
للمواصفات والمقاييس.

6706

1931

تم ضبط         لوح عزل مخالف
للمواصفات والمقاييس.

77

11

تم ضبط               غسالة مخالفة
لمواصفات كفاءة الطاقة السعودية

تم زيارة               مركز بيع
وتم رصد ما يقارب            مخالفة

ال يوجد رقابة
على األسواق المحلية

تم ضبط            مخالفة من أصل                زيارة (منشأة)
خالل الجوالت الرقابية على بطاقة اقتصاد الوقود للسيارات

وضبط عدد      عينة مخالفة من أصل        عينة
تم شراءها إلطارات السيارات

6002

ال يوجد
رقابة على المصانع.

تم استهداف        مصنع، وضبط وحجز                   منتج إنارة
مخالف للمواصفات والمقاييس

00009

المصانع

أســـــواق

مكيفات الهواء
ذات السعة المنخفضة

الثالجات والمجمدات

الغســـــاالت

منتجات العزل الحراري

منتجات اإلنارة

بطاقة اقتصاد الوقود
للسيارات / اإلطارات

Excellent Excellent

000/ 00 R00
C1  00H

Temp A   Trac A

Tire

 

              Sample 
0.2  

2.0 Ltr        0225  
2015 

  
 

Passenger Car 
 

25.1 
 15.3 Gasoline 95 

55  

 Excellent 

 

25.1 
 15.3 

Excellent Excellent

000/ 00 R00
C1  00H

Temp A   Trac A

Tire

 

              Sample 
0.2  

2.0 Ltr        0225  
2015 

  
 

Passenger Car 
 

25.1 
 15.3 Gasoline 95 

55  

 Excellent 

 

25.1 
 15.3 

032
3564114

09 2

2929 التقرير السنوي )2016(   



البــدء فــي 1 ينايــر 2016م بتطبيــق الائحــة الفنيــة 	 
الخاصــة بمعيــار اقتصــاد الوقود للمركبــات الخفيفة 
يهــدف  والــذي  والمســتعملة،  الجديــدة  الــواردة 
ــى تحســين كفــاءة الطاقــة فــي قطــاع الســيارات  إل
بمعــدل %4 ســنويًا، عبــر تطبيــق مفهــوم متوســط 
اقتصــاد الوقــود للشــركات الصانعــة علــى الســيارات 
الجديــدة، ومفهــوم الحــد األدنــى لكفــاءة الطاقــة 
علــى الســيارات المســتعملة والــذي يمنــع اســتيراد 

ــة االســتهاك. الســيارات عالي

البــدء فــي تطبيــق المرحلــة الثانيــة مــن مواصفــة 	 
 2016 نوفمبــر   1 فــي  لإلطــارات  الطاقــة  كفــاءة 
ــا لكفــاءة الطاقــة  والتــي تشــمل علــى الحــدود الدني
إلطــارات  الطاقــة  كفــاءة  بطاقــة  إلــى  باإلضافــة 

مركبــات النقــل الثقيــل.

الــواردة 	  للســيارات  الوقــود  اقتصــاد  تقاريــر  إعــداد 
والتــي  2016م  العــام  مــن  األولــى  أربــاع  للثاثــة 
بتحقيــق  الصانعــة  الشــركات  التــزام  مــدى  تبيــن 
أهــداف معيــار اقتصــاد الوقــود، ومشــاركة النتائــج 

للســيارات. الصانعــة  الشــركات  مــع 

المركبــات 	  مصنعــي  توريــد  خطــط  باســتقبال  البــدء 
ــة هــذه الخطــط  ــة مــدى مطابق ــام 2017م ومراجع لع
ــدة. ــات الجدي ــار اقتصــاد الوقــود للمركب ــات معي لمتطلب

إنهــاء تحديــث قاعــدة بيانــات كفــاءة الطاقــة لجميــع 	 
المركبــات الخفيفــة مــن ســنة موديــل )2017-2010(.

عقــد ورش عمــل مــع الشــركات الصانعة للشــاحنات 	 
الهوائيــة  وتحديــث مشــروع مواصفــة المصــدات 

علــى الشــاحنات والمقطــورات.

2016م  	  ينايــر  شــهر  فــي  عمــل  ورش   )4( إقامــة 
آليــة  حــول  العامــة  الجمــارك  مصلحــة  لمراقبــي 
تطبيــق معيــار اقتصــاد الوقــود للســيارات الجديــدة 

والمســتعملة.

2016م  	  أبريــل  فــي شــهر  عمــل  )3( ورش  إقامــة 
آليــة  حــول  واالســتثمار  التجــارة  وزارة  لمراقبــي 

الطاقــة. كفــاءة  بطاقــات  مــن  التحقــق 

شــهر 	  فــي  تدريبيــة  برامــج   )3( بإقامــة  المشــاركة 
دورهــم  حــول  الجمــارك  لمصلحــة  2016م  مايــو 
ــة المنتجــات  ــة رقاب فــي برنامــج كفــاءة الطاقــة وآلي

الــواردة.

لاتحــاد 	  الرابعــة  النــدوة  مــن  كل  فــي  المشــاركة 
ــوان كفــاءة  العالمــي للمواصــات العامــة تحــت عن
اســتهاك الوقــود والطاقــة البديلــة، وكذلــك ورشــة 
النقــل  قطــاع  فــي  الطاقــة  كفــاءة  أنظمــة  عمــل 

الثقيــل المقامــة فــي مدينــة نيــو دلهــي بالهنــد.

قطاع النقل البري :
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للتأّكــد مــن 	  العاقــة،  الجهــات ذات  المتابعــة مــع 
ــاءة  ــع بالمســتويات المســتهدفة لكف ــزام المصان الت
مــن  والتأكــد  الســنوية،  التقاريــر  وتقديــم  الطاقــة 
تفعيــل مــا تــم توقيعــه فــي المحضــر المشــترك بيــن 
تلــك الجهــات والــذي يتضمــن أدوار ومســؤوليات كل 

ــة: ــات التالي ــك للجه ــة، وذل جه

وزارة الطاقة والصناعة و الثروة المعدنية. �

الهيئة الملكية للجبيل وينبع. �

الهيئة العامة لألرصاد وحماية البيئة. �

الهيئة العامة لاستثمار. �

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. �

تــم حصــر مصانــع اإلســمنت والحديــد والبتروكيماويــات 	 
تحــت اإلنشــاء، و جــاري العمــل علــى دراســة تصاميــم 
كفــاءة  لرفــع  محــددة  آليــة  وضــع  و  المصانــع  هــذه 

الطاقــة فيهــا. اســتهاك 

الطاقــة 	  اســتهاك  بيانــات  جمــع  مــن  االنتهــاء 
والبتروكيماويــات  الحديــد  و  اإلســمنت  لمصانــع 

المســتهدفة لعــام 2015 عــن طريــق قاعــدة بيانــات 
كفــاءة الطاقــة وذلــك لعــدد 185 )مصنــع /خــط 
إنتــاج( ومتابعــة إصــدار التقاريــر النهائيــة عــن أداء 
ــر كثافــة  كفــاءة الطاقــة بهــا، حيــث شــملت التقاري
المســتهلكة  الطاقــة  وكميــة  للمصنــع  الطاقــة 
مســتويات  بيــن  الفجــوة  وتحديــد  العــام  خــال 
كفــاءة الطاقــة الحاليــة ومســتوى كفــاءة الطاقــة 

تحقيقــه. المطلــوب 

الطاقــة 	  اســتهاك  كفــاءة  رفــع  خطــط  تحديــث 
والبتروكيماويــات،  الحديــد  لمصانــع اإلســمنت و 
ومراجعــة الخطــط المحدثــة كأحــد متطلبــات المركــز 

الطاقــة. لكفــاءة  الســعودي 

مراجعــة التصاميــم المبدئيــة لعــدد 13 خــط إنتــاج 	 
صناعــي جديــد  مــن مصانــع اإلســمنت و الحديــد 
والبتروكيماويــات للتأكــد مــن مطابقتهــا لمعاييــر 
ومتطلبــات  كفــاءة الطاقــة المقــرة مــن قبــل المركــز 

ــدة. ــع الجدي للمصان

متابعــة  تطبيــق المرحلــة الثانية  مــن المواصفة 	 
الخاصــة بكفــاءة اســتهاك الطاقــة للمحــركات 
الكهربائيــة، وســيتم البــدء فــي التطبيق اإللزامي 
لمســتوى كفــاءة طاقــة أعلــى مــن IE3  فــي 

ــر 2017م. يناي

قطاع الصناعة :
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التخطيــط  مجــال  فــي  بذلهــا  تــم  التــي  للجهــود  نتيجــة 
الحضــري فقــد صــدر قــرار مجلــس الــوزراء الموقــر فــي 3 
عنــد تصميــم  الحكوميــة  الجهــات  بإلــزام  2016م  أكتوبــر 
حــال  فــي  المناطــق  تبريــد  تقنيــة  باســتخدام  مشــاريعها 
انطبــاق الشــروط والمعاييــر علــى مشــروعاتها وتتضمــن:

أن يكون مشروعًا جديدًا.	 

أن يتجاوز احتياج الطلب على التبريد )15.000( طن.	 

فــي 	  كافيــة  بكميــات  ميــاه معالجــة  تتوافــر  أن 
المشــروع. فيهــا  يقــام  التــي  المنطقــة 

لكفــاءة 	  الســعودي  المركــز  تكليــف  تــم  وقــد 
الطاقــة بالتنســيق مــع هيئــة تنظيــم الكهربــاء 

الشــروط  هــذه  لمراجعــة  المــزدوج  واإلنتــاج 
الحاجــة. دعــت  إذا  وتحديثهــا  والمعاييــر 

ــر دمــج القواعــد اإلرشــادية 	  تــم خــال عــام التقري
بالتخطيــط  يتعلــق  مــا  فــي  الطاقــة  لكفــاءة 
الحضــري فــي أنظمــة التخطيــط الحضــري فــي 

والقرويــة. البلديــة  الشــؤون  وزارة  أنظمــة 

الفنيــة 	  اللوائــح  أول مســودة مــن  تــم  إصــدار 
واالقتصاديــة والقانونيــة وعقــد ورش عمــل بهــذا 
الخصــوص، ومراجعتهــا مــع أصحــاب المصلحــة 

مــن قطــاع حكومــي وخــاص. 

تــم االنتهــاء مــن دراســة الجــدوى إلنشــاء الشــركة 	 
الوطنيــة لتبريــد المناطــق.

التخطيط الحضري:
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االســـتثمارات 	  صنـــدوق  إدارة  مجلـــس  وافـــق 
العامـــة خـــال عـــام التقرير على إنشـــاء الشـــركة 

الطاقـــة.  الوطنيـــة لخدمـــات 

وعقـــد 	  نظـــام  علـــى  الموافقـــة  تمـــت 
تأســـيس الشـــركة مـــن قبـــل وزارة التجارة 

واالســـتثمار.

تــم البــدء بترخيــص شــركات خدمات الطاقــة الخاصة 	 
مــن قبــل لجنــة ترخيص قطــاع خدمــات الطاقة.

تــم االنتهــاء مــن الدليــل الوطنــي » لبروتوكــول 	 
باالعتبــار  األخــذ  بعــد   » القيــاس  و  التحقــق 

الشــركات. قبــل  مــن  الفنيــة  الماحظــات 

اكتمال المســـح الميداني للمبانـــي الحكومية 	 
تنظيـــم  هيئـــة  مـــع  بالتعـــاون  المســـتهدفة 
الكهرباء واإلنتاج المزدوج والشـــركة السعودية 

. ء با للكهر

تمــت مراجعــة اإلجــراءات المتبعــة وأبــرز التحديــات 	 
والــدروس المســتفادة.

شركات خدمات الطاقة : 
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تطويــر البوابــة اإللكترونيــة لبطاقــة كفــاءة 
الطاقــة

قـــام المركز بتطوير العمـــل على البوابـــة اإللكترونية 
أبـــرز  )sls.gov.sa(، وكانـــت  الطاقـــة  لكفـــاءة 

اإلنجـــازات لعـــام 2016م:

عينـــات 	  لمتابعـــة  إلكترونـــي  نظـــام  إنشـــاء 
منتجـــات كفـــاءة الطاقـــة المحالـــة للمختبرات 
بهـــدف بنـــاء قاعدة بيانات تســـاهم في عملية 
قـــراءة الســـوق، ومعرفة مـــدى فاعلية تطبيق 

الفنية.  اللوائـــح 

المســاهمة مــع الهيئــة الســعودية للمواصفــات 	 
والمقاييــس والجــودة فــي إنشــاء برنامــج تســجيل 

مواصفــات اإلنــارة  ) الجــزء األول (.

بمراجعــة 	  الخاصــة  اإللكترونيــة  البوابــة  تحديــث 
طلبــات بطاقــة كفــاءة الطاقــة لإلطــارات، وبطاقــة 
مــع  يتماشــى  بمــا  للســيارات  الوقــود  اقتصــاد 
الصانعــة.  والشــركات  الحكوميــة  الجهــات  متطلبــات 

أولية لمشـــروع 	  مســـودة  إعـــداد  علـــى  العمـــل 
البوابـــة اإللكترونيـــة الخاصـــة بمراجعـــة طلبات 
بطاقـــة كفـــاءة المكيفـــات ذات الســـعة الكبيرة 

مـــن التســـجيل بشـــكل آلي.

تحديــث قواعــد بيانــات كفــاءة الطاقــة للســيارات 	 
ــع طــرازات الســيارات  المســتعملة لتشــمل جمي

المتوقــع اســتيرادها مــن العــام )2017-2010(

بلــغ عــدد المشــاهدات علــى البوابــة  خــال العــام 	 
1.3 مليــون مشــاهدة، أمــا عــدد  2016 فقــط 

ــر. ــزوار فتجــاوز 162 ألــف زائ ال

قواعد بيانات كفاءة الطاقة:

التقرير السنوي )2016( 36



تجــاوز عــدد المشــاهدات اليوميــة علــى البوابــة 	 
يوميــًا. مشــاهدة   3,700

المتابعــة مــع الهيئــة بشــكل دوري للتأكد من عدم 	 
وجــود خلــل في تســجيل البرنامج للمنتجات.

إنشاء قاعدة بيانات كفاءة الطاقة

تــم خــال عــام التقريــر متابعــة وتطويــر قاعــدة 	 
بيانــات كفــاءة الطاقــة للمصانــع القائمــة التــي 
اســتهاك  بيانــات  جمــع  مــن  المركــز  تمكــن 
الطاقــة للمصانــع المســتهدفة بشــكل ســنوي، 
و إصــدار تقاريــر ســنوية لــكل مصنــع توضــح أداء 
المصنــع مــن ناحيــة كفــاءة اســتهاك الطاقــة، 
و مراقبــة أداء كل مصنــع للتأكــد مــن تحقيــق 
الهــدف فــي اإلطــار الزمنــي المحــدد، و خــال 

هــذه المرحلــة تــم االنتهــاء مــن الخطــوات التاليــة: 

لمصانــع 	  الطاقــة  اســتهاك  بيانــات  جمــع 
اإلســمنت والحديد والبتروكيماويات المســتهدفة 
لعــام 2015م عــن طريــق قاعــدة بيانــات كفــاءة 
إنتــاج(. 185 )مصنــع /خــط  الطاقــة وذلــك لعــدد 

البتروكيماويــات 	  لمصانــع  عمــل  ورشــة  عقــد 
مــن قبــل المركــز فــي موضــوع تســليم البيانــات 

والتحقــق منهــا فــي شــهر فبرايــر 2016.

مــن 	  المركــز  لموظفــي  تدريبــي  برنامــج  عقــد 
قطــاع  فــي  المتخصصــة   PTAI شــركة  قبــل 
مــن  التحقــق  موضــوع  فــي  البتروكيماويــات 
بيانــات كفــاءة اســتهاك الطاقــة وإصــدار التقاريــر 

  .2016 فبرايــر  شــهر  فــي 
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الحمالت التوعوية



تــم خــال عــام التقريــر تنفيــذ ثــاث حمــات توعويــة 
متخصصــة فــي إطــار جهــود الحملــة الوطنيــة لترشــيد 

اســتهاك الطاقــة ) لتبقــى ( علــى النحــو التالــي:

أواًل: حملة اإلطارات ) #دربك خضر(

            21 فبراير– 17 مارس 2016م

                 الهدف: 

توعيــة المســتهلك بأهميــة ودالالت بطاقــة كفــاءة 
الطاقــة لإلطــارات، والســلوكيات الواجــب اتباعهــا عنــد 

شــراء واســتخدام إطــارات الســيارات بشــكل يســاهم 
فــي توفيــر اســتهاك الوقــود.

             الجمهور المستهدف:

فئــة الشــباب والمواطنــون فــي 24 مدينــة رئيســية 
بالمملكــة.

             توقيت الحملة:

 انطلقــت الحملــة بعــد أن تم تطبيــق المواصفة الخاص 
بكفــاءة الطاقــة لإلطارات في 1 نوفمبر 2015م.

الحمالت التوعوية 
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            رسائل الحملة:

شــراء اإلطــار األعلــى كفــاءة مــن خــال اإلطــاع 	 
علــى بطاقــة كفــاءة الطاقــة لإلطــارات.

وزن ضـغـــط هـــواء اإلطــارات يزيــد عمرهــا و يقلل 	 
اســتهاك الوقــود.

وزن األذرعــة بشــكل دوري يقلــل مــن اســتهاك 	 
الوقــود ويطيــل عمــر اإلطــار.

              األنشطة التوعوية في األماكن العامة:

تــم إقامــة عــدد ) 6 ( نقــاط توعويــة عبــارة عــن مجســم 
علــى شــكل إطــارات يحتــوي علــى شاشــة وأجهــزة لوحية 

تتضمــن برنامــج تطبيقــي لعــرض رســائل الحملــة. 

اســتهدفت النقــاط التوعويــة التجمعــات الشــبابية بواقــع 
6 فــي  الريــاض، و  التحليــة بمدينــة  6 نقــاط فــي شــارع 
ــك 6 نقــاط فــي  ــة جــدة، وكذل الكورنيــش الشــمالي بمدين
الواجهــة البحريــة بمدينــة الخبــر، كمــا تــم تدعيــم هــذه النقاط 
بفريــق مــن الجوالــة لنشــر رســائل الحملــة فــي هــذه المــدن. 

4141 التقرير السنوي )2016(   



النشر الصحفي :

تم نشر 261 مادة صحفية خال فترة الحملة من خال:

وكالة األنباء السعودية.	 

 الرياض.	 

الشرق األوسط.	 

الحياة.	 

الجزيرة.	 

عكاظ.	 

الوطن.	 

االقتصادية.	 

المدينة.	 

اليوم.	 

سبق.	 

وذلك على النحو التالي :

األخبار الصحفية : ) 141 خبر (.	 

التقارير الصحفية : ) 120 تقرير (.	 

           اللقاءات التلفزيونية واإلذاعية:

تــم خــال الحملــة بــث تقاريــر واســتضافات تلفزيونيــة 
وإذاعيــة  بإجمالــي ) 71 ظهــور ( بواقــع 44 تلفزيونــي،  

و 27  إذاعــي علــى النحــو التالــي :

ــة 	  ــى واإلخباري ــاة األول ــوات الســعودية : القن القن
واالقتصاديــة والثقافيــة والرياضيــة.

قنــاة العربيــة – قنــاة إم بــي ســي 1 - قنــاة 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 أ أ – مكــس 

إف إم.
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اإلعالنات المدفوعة :

بالطــرق  إعانيــة  مســاحة   3119 فــي  اإلعــان  تــم 
التالــي: النحــو  علــى  والمطــارات 

1238 ميقاكوم.	 

 690 موبي .	 

١٣ يونيبول.	 

 9 إعان بالمطارات.	 

530 موبي فيول.	 

33 شاشة إلكترونية.	 

نشر 357 إعان في الصحف السعودية.	 

بث 1200 إعان إذاعي و 1057 إعان تلفزيوني.	 

استهداف وسائل اإلعالم الجديد:

� GDN 260 مليون ( ظهور على(

) 6.922.281 ( ظهور في موقع يوتيوب. �

) 5.288.137( ظهور في انستقرام. �

) 31.400.000 ( ظهور على التويتر.  �

) 768.000 ( مشاهدة على سناب شات. �

)642.000( زيارة للموقع اإللكتروني للحملة. �

تــم إنتــاج فيديــو توعــوي لمــدة نصــف دقيقــة حيــث 
وإذاعــات  الفضائيــات  مــن  كبيــر  عــدد  فــي  عــرض 
مختــارة فضــا عــن مواقــع التواصــل االجتماعــي، كمــا 

ــوي. ــك توع ــدد 3 أفــام إنفوجرافي ــم إصــدار ع ت

3 . 1 1 9
مساحة إعانية

3 5 7
إعان في الصحف

 6 . 9 9 2 . 2 8 1
إعان على اليوتيوب

3 1 . 4 0 0 . 0 0 0
ظهور على تويتر

7 6 8 . 0 0 0
مشاهدة على السناب

6 4 2 . 0 0 0
زيارة لموقع الحملة

 1
فيديو توعوي

 2 6 0 . 0 0 0 . 0 0 0
GDN ظهور على

3
أفام إنفوجرافيك

إعـــان إذاعي  1 2 0 0
إعان تلفزيوني  1 0 5 7

3 1 . 0 0 0 . 0 0 0
ظهور في مواقع مختارة

5 . 2 8 8 . 1 3 7
ظهور في االنستقرام
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ثانيًا: حملة ) #تأكد ( 
           17 آبريل – 14 مايو 2016م
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الهدف 

توعيــة المســتهلك حــول اســتخدام تطبيــق )تأكــد( 
لتمكينــه مــن التحقــق مــن ســريان مفعــول عامــة 
الجــودة الســعودية وصحــة بيانــات بطاقــات كفــاءة 
الطاقــة علــى األجهــزة الكهربائيــة وبطاقــة اقتصــاد 

الوقــود للســيارات.

الجمهور المستهدف:

جميع فئات المجتمع في أنحاء المملكة.

توقيت الحملة :

 انطلقـــت الحملـــة بعد قيـــام الهيئة الســـعودية 
للمواصفـــات والمقاييـــس والجودة بالتنســـيق 
مـــع المركز الســـعودي لكفـــاءة الطاقـــة بتطوير 
تطبيـــق »تأكد« الـــذي يتم تحميله علـــى األجهزة 
الذكيـــة ليســـاعد المســـتهلك فـــي التحقـــق من 
بطاقـــة  ملصقـــات  علـــى  المعلومـــات  صحـــة 
كفـــاءة الطاقة لألجهـــزة، وبطاقة اقتصاد الوقود 
صاحيـــة  ســـريان  مـــن  والتحقـــق  للمركبـــات، 
عامـــة الجـــودة وكذلـــك اســـتعراض المنتجات 

عليها.  الحاصلـــة 

رسائل الحملة :

قبــل تشــتري #تأكــد عبــر تطبيــق تأكــد وبــاغ 	 
تجــاري. 

منصات توعوية:

مدينــة 	   18 فــي  توعويــة  43 منصــة  تنفيــذ 
التالــي: النحــو  علــى  بالمملكــة 

جــرى خــال الحملــة تنفيــذ 43 كاونتــر توعــوي فــي 
مواقــع ومنافــذ بيــع كبــرى، حيــث جــرى اســتهداف 
جمهــور هــذه المنافــذ برســائل توعويــة تتضمــن 
اســتخدامه  وكيفيــة  تأكــد  تطبيــق  أهميــة  شــرح 
مــدرب  عمــل  فريــق  بواســطة  وذلــك  وتحميلــه 
الشاشــات  مثــل  مســاعدة  بــأدوات  ومجهــز 
الــزوار  اإللكترونيــة جهــاز لوحــي حيــث بلــغ عــدد 
لهــذه النقــاط )  6959 ( زائــر منهــم ) 2974( قامــوا 

بتحميــل تطبيــق تأكــد فــي نفــس الموقــع. 

النشر الصحفي :

تــم نشــر 406 مــادة صحفيــة عــن الحملــة علــى 
النحــو التالــي :

األخبار الصحفية : ) 240 خبرًا (

التقارير الصحفية :  ) 166 تقريرًا (

اللقاءات التلفزيونية واإلذاعية :

واســتضافات  تقاريــر  بــث  الحملــة  خــال  تــم 
تلفزيونيــة وإذاعيــة  بإجمالــي ) 82 ظهــورًا ( تنوعــت 
القنــوات  فــي  تلفزيونيــًا   49 و  إذاعيــًا   33 بيــن 

: التاليــة  واإلذاعيــة  الفضائيــة 

القنوات الســعودية : القناة األولى واإلخبارية 	 
واالقتصادية والثقافية والرياضية.

قنــاة العربيــة – قنــاة إم بــي ســي 1 -  قنــاة 	 
بــي ســي عربيــة -  قنــاة المجــد -  ســي إن 
روتانــا خليجيــة - إذاعــة القــرآن - إذاعــة الريــاض 
- إذاعــة جــدة - إذاعــة يــو إف إم – إم بــي ســي 
إف إم – نــداء اإلســام – بانورامــا إف إم – 

إف إم أ أ – مكــس إف إم.
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اإلعالنات المدفوعة :

تم االعان في ) 14.944 ( مساحة إعانية بالطرق الرئيسية والمطارات والمجمعات التجارية.	 

نشر ) 212 ( إعان في الصحف السعودية.	 

بث ) 1091 ( إعانًا إذاعيًا و ) 636 ( إعانًا تلفزيونيًا. 	 

استهداف وسائل اإلعالم الجديد: 

ــة فــي موقــع يوتيــوب حيــث بلغــت 	  ــة التوعوي ــات وفيديوهــات الحمل ) 82.050.972( ظهــور إلعان
المشــاهدات )9.278.500 ( مشــاهدة. 

) 31.000.000 ( ظهور في مواقع انترنت مختارة على الجوال والتطبيقات.	 

) 33.000.000 ( ظهور في انستقرام.	 

) 39.500.000 ( ظهور على التويتر. 	 

)1.235.000 ( مشاهدة على سناب شات.	 

 	.) www.taqa.sa ( زيارة للموقع اإللكتروني للحملة )630.000(

تحميل تطبيق تأكد )461.000( شخص. 	 

إنتاج إعانين ) 2 ( تلفزيونيين جرى بثهما في عدد كبير من وسائل اإلعام والتواصل.	 

إنتاج عدد ) 5 ( موشن وايت بورد.	 

#تأکد

1 4 . 9 4 4
مساحة إعانية

1 4 . 9 4 4
إعان في الصحف

 8 2 . 0 5 0 . 9 7 2
إعان على اليوتيوب

3 9 . 5 0 0 . 0 0 0
ظهور على تويتر

1 . 2 3 5 . 0 0 0
مشاهدة على السناب

6 3 0 . 0 0 0
زيارة لموقع الحملة

 2
إعانين تلفزيونين

5
موشن وايت بورد

إعـــان إذاعي  1 0 9 1
إعان تلفزيوني  6 3 6

3 1 . 0 0 0 . 0 0 0
ظهور في مواقع مختارة

3 3 . 0 0 0 . 0 0 0
ظهور في االنستقرام

4 6 1 . 0 0 0
تحميل تطبيق تأكد
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29 مايو – 25 يونيو 2016م

الهدف:

بشــأن  الجمهــور  توعيــة  إلــى  الحملــة  تهــدف 
الســلوكيات والخطــوات البســيطة لكيفيــة ترشــيد 
وبالتالــي  للطاقــة،  التكييــف  أجهــزة  اســتهاك 

الكهربــاء، فاتــورة  تخفيــض 

الجمهور المستهدف:

المواطنين والمقيمين من الجنسين.

توقيت الحملة:

وارتفــاع  الصيــف  فصــل  بدايــة  مــع  انطلقــت   
تســهدف  التــي  والضغــط  الكهربائيــة  األحمــال 
هــذه الفتــرة مــن أجهــزة التكييــف وبالــذات فــي 

الســكني. القطــاع 

ثالثًا : حملة #تقدر تخفض فاتورتك من خالل مكيفك
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رسائل الحملة:

70 % من فاتورتك بسبب المكيف.	 

تقــدر تخفــض فاتورتــك مــن خــال مكيفــك عــن 	 
طريــق:

تثبيت درجة الحرارة على 24 درجة.	 

شــرائك مكيــف يحمــل بطاقــة كفــاءة ذات نجــوم 	 
أكثــر.

اختيار سعة التبريد المناسبة لحجم الغرفة.	 

إغاق النوافذ واألبواب.	 

تنظيف الفترة كل أسبوعين.	 

إغاق المكيف عن عدم الحاجة.	 

النشر الصحفي :

تم نشر 457 مادة صحفية عن الحملة 	 

اللقاءات التلفزيونية واإلذاعية :

تــم خــال الحملــة بــث تقاريــر وأخبار واســتضافات 	 

 ) ظهــورًا   28  ( بإجمالــي  وإذاعيــة   تلفزيونيــة 

تنوعــت بيــن 11 إذاعيــًا و 17 تلفزيونيــًا.

اإلعالنات المدفوعة :

إعانيــة 	  مســاحة   )  1208  ( فــي  اإلعــان  تــم 
والمجمعــات  والمطــارات  الرئيســية  بالطــرق 

التجاريــة.

استهداف وسائل اإلعالم الجديد: 

26 مليــون ظهــور  � تويتــر:  الظهــور فــي  عــدد 
مليــون.  2.1 الفيديــو:  ومشــاهدات 

20مليــون  � االنســتقرام:  فــي  الظهــور  عــدد 
مليــون.  2.2 الفيديــو:  ومشــاهدات  ظهــور 

عــدد الظهــور فــي اليوتيــوب: 50 مليــون ظهــور   �
ومشــاهدة الفيديــو: 4.1 مليــون.

عــدد الظهــور فــي قوقــل-GDN: 500 مليــون  �
ظهــور  والتفاعــل: 550 ألــف.

عدد الظهور في سناب شات: 1.260 مليون. �

عدد زيارات الموقع اإللكتروني: 559.553 ألف زيارة. �

إنتاج إعان توعوي بعنوان تراك دايم #تقدر .	 

ــوان كيــف 	  ــاج موشــن واحــد إنفوجرافيــك بعن إنت
توفــر فاتورتــك عــن طريــق مكيفــك.

1 2 0 8
مساحة إعانية

1 . 0 0 0 . 0 0 0
GDN الظهور في

 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0
إعان على اليوتيوب

2 6 . 0 0 0 . 0 0 0
ظهور على تويتر

1 . 2 6 0 . 0 0 0
مشاهدة على السناب

5 5 9 . 5 5 3
زيارة لموقع الحملة

 1
إعان تلفزيوني

1
موشن وايت بورد

إعـــان إذاعـــــي  1 1
إعان تلفزيوني  1 7

2 0 . 0 0 0 . 0 0 0
ظهور في االنستقرام

5 0 . 0 0 0 . 0 0 0
الظهول في قوقل
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مسابقة نجوم كفاءة

أطلــق المركــز هــذه المســابقة بشــكل شــهري عبــر 
لترشــيد  الوطنيــة  للحملــة  اإللكترونــي  الموقــع 
اســتهاك الطاقــة »لتبقــى« وقنواتهــا فــي مواقــع 

.)Taqa_sa( االجتماعــي  التواصــل 

الهدف :
الطاقــة  كفــاءة  بطاقــة  ودالالت  بأهميــة  الوعــي  رفــع 
لألجهــزة الكهربائية »المكيفــات، والثاجات، والمجمدات، 

والغســاالت« باإلضافــة إلــى الســيارات.

ــا فــي  ــو الخــاص به ــات المســابقة والفيدي ــج إلعان التروي
ــي : ــو التال ــى النح ــي عل وســائل التواصــل االجتماع

3.000.000 ظهور على تويتر.	 

21.554.000 ظهور على يوتيوب.	 

824.000 ظهور في انستقرام.	 

 	.GDN 83.545.000 ظهور في

 2 1 . 5 5 4 . 0 0 0
إعان على اليوتيوب

3 . 0 0 0 . 0 0 0
ظهور على تويتر

8 3 . 5 4 5 . 0 0 0
مشاهدة على السناب

8 2 4 . 0 0 0
ظهور في االنستقرام
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مسابقة نجوم كفاءة
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مسابقة نجوم كفاءة
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المعارض التوعوية



المعارض التوعوية

وخــاف الحمــات المتخصصــة فــي عــام التقريــر فقد 
نظــم المركــز وشــارك فــي العديــد مــن المعــارض 

التوعويــة علــى النحــو التالــي :

فــي 	  موســع  تفاعلــي  بمعــرض  المشــاركة 
المهرجــان الوطنــي للتــراث والثقافــة ) الجنادريــة ( 

فــي المــدة مــن 1 - 25  فبرايــر.

موجــه 	  تفاعلــي  توعــوي  بمعــرض  المشــاركة 
للنســاء فــي مقــرات الحكيــر النــد بالريــاض وجــدة 

والخبــر فــي المــدة مــن 11 – 27 أغســطس.

المشــاركة بجنــاح توعــوي فــي أســبوع العلــوم 	 
والتقنيــة بالريــاض خــال المــدة مــن 9 – 21 

ــر. أكتوب

معــرض توعــوي ومحاضــرة فــي معــرض أرامكــو 	 
المقــام فــي جــدة فــي المــدة مــن 7 – 9 نوفمبــر.

نــدوة توعويــة لعوائــل منســوبي شــركة الكهربــاء 	 
فــي جــدة يــوم 10 نوفمبــر.

موجهــة 	  توعويــة  محاضــرات  سلســلة  تقديــم 
لطــاب الجامعــات والكليــات التقنيــة بالمملكــة 

خــال شــهري نوفمبــر وديســمبر وشــملت :

الكلية التقنية بالرياض بنين وبنات.	 

الكلية التقنية بالدمام بنين.	 

الكلية التقنية باألحساء بنات.	 

الكلية التقنية ببريدة بنين وبنات.	 
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بنــاء و تأهيل القــدرات الوطنية 
في مجــال كفــاءة الطاقة 



تــم خــال عــام التقريــر إبرام اتفاقية إنشــاء مركــز التميز 	 
ــخ 1438/1/24هـــ الموافــق  فــي كفــاءة الطاقــة بتاري
2016/10/25م بيــن مدينــة الملــك عبدالعزيــز للعلوم 
ــادن،  ــرول والمع ــك فهــد للبت ــة وجامعــة المل والتقني
وصــرف الدفعــة األولــى للجامعــة مــن قبــل المدينــة 

للبــدء فــي هــذا المشــروع.

تنظيــم ورشــة عمــل اســتحداث مناهــج كفــاءة 	 
الطاقــة للجامعــات بحضــور أكثــر مــن 50 أكاديمي 

مــن 21 جامعــة ســعودية.

تــم اســتحداث مناهــج كفــاءة الطاقــة لطــاب 	 
جامعــات  خمــس  فــي  الهندســية  الكليــات 
ســعودية هــي جامعــة الملــك عبدالعزيــز وجامعــة 
الملــك ســعود وجامعــة الملــك فهــد وجامعــة 

تبــوك. وجامعــة  القصيــم 

نفــذ المركــز أحــد عشــر برنامجــًا تدريبيــًا, فــي عــدة 	 
مــدن  بالمملكــة اســتفاد منهــا أكثــر مــن 300 

ــي : ــى النحــو التال ــك عل ــدرب وذل مت

� .)CEM( تنظيم  4 دورات  مدير طاقة معتمد 

� .)CEA( تنظيم  دورتين مدقق طاقة معتمد 

� .)CMVP( تنظيم دورة أخصائي قياس وتحقق معتمد

تنظيم برنامجين  تحضيريين  لمدير طاقة معتمد. �

تنظيم دورة كفاءة وإدارة الطاقة في المباني. �

تنظيم دورة كفاءة وإدارة الطاقة في المصانع. �

برامــج 	  لتقديــم  محليــًا  مدربــًا   15 تأهيــل  تــم 
تدريبيــة معتمــدة مــن جمعيــة مهندســي الطاقــة 

.)AEE( األمريكيــة 

بناء وتأهيل القدرات الوطنية في مجال كفاءة الطاقة 
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تطوير بيئة العمل الداخلي:

مشروع إنشاء قسم إدارة الجودة : 

تــم خــال عــام التقريــر االنتهــاء مــن هــذا المشــروع 
الذي يهدف إلى وضع سياســات و إجراءات لتحســين 
العمــل و تطويــره و تنميــة مهــارات الموظفيــن ورفــع 
كفاءتهــم بمــا يتناســب مــع أهــداف و رســالة المركــز، 
ويجــري العمــل علــى اســتكمال المرحلــة الثانيــة وهــي 
تطبيــق الجــودة علــى باقــي أقســام المركــز، و تهيئتهــا 

.ISO9001 لحصــول المركــز علــى شــهادة

:  ISO50001 مشروع الحصول على شهادة

كفـــاءة  ورفـــع  تحســـين  إلـــى  المشـــروع  يهـــدف 
واســـتخدامها  المركـــز  داخـــل  الطاقـــة  اســـتهاك 
بالطريقـــة المثلـــى حيـــث يســـاهم تطبيقهـــا فـــي 
تحســـين نظـــام إدارة الطاقة من خـــال  اتباع منهج 

منظم لتحقيق التحســـين المستمر في أداء الطاقة  
من خـــال القياس والتوثيق وعمـــل التقارير وتوفير 
االحتياجـــات مـــن نظـــم وعمليـــات وأفراد تســـاهم 
في رفع وتحســـين كفـــاءة اســـتهاك الطاقة، وقد 
تم االنتهاء من مشـــروع ISO50001 بنســـبة 90% 

المشـــروع. من 

مشروع إنشاء نظام متابعة المشاريع :

المشــروع  مديــر  مســاعدة  إلــى  النظــام  يهــدف 
إجــراءات و سياســات مكتــب  اتبــاع  وتمكينــه مــن 
إدارة المشــاريع بيســر وســهولة فضــًا عــن تســهيل 
ومتابعــة  العاقــة،  ذات  اإلدارات  بيــن  التواصــل 
اإلدارة   ( مــن  لــكل  بالتفصيــل  المشــروع  مراحــل 
العليــا , قســم الماليــة , مكتــب المشــاريع و مديــر 
المشــروع (، وقــد تــم إنجــاز مــا نســبته %95 مــن 

المشــروع فــي عــام التقريــر.
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للحصــول  مشــاريع  مــدراء  برنامج تجهيــز  1. عقــد 
 PMP Boot( االحترافيــة  المشــاريع  شــهادة  علــى 
Camp( الــذي يهــدف إلــى تأهيــل المتــدرب تأهيــًا 
علميــًا وعمليــًا علــى إتقــان علــم وفــن إدارة المشــاريع، 
ــار  ــات الرئيســية لدخــول االختب ــه أحــد المتطلب كمــا أن

.)PMP( للحصــول علــى شــهادة

إلــى  تهــدف  التــي   Lean six sigma دورة  2. عقــد 
حصــول المتدربيــن علــى الحــزام األخضــر فــي كيفيــة 
التعامــل مــع ظــروف العمــل غيــر المجديــة و طــرق 
مــع  يتناســب  بمــا  السياســات  و  اإلجــراءات  تنظيــم 
أهــداف المنشــأة و تطويرهــا و تقليــل الهــدر العــام فــي 
كل مــن الوقــت و الجهــد و المــال ومعرفــة األخطــاء 
وطــرق تفاديهــا واتخــاذ طــرق للوقايــة مــن الوقــوع فــي 
مثــل هــذه األخطــاء إن وجــدت مســتقبًا، حيــث تــم 
فــي شــهر مايــو تدريــب 12 شــخصًا من مختلــف إدارات 
 LRQA ــى شــهادة معتمــدة مــن ــوا عل المركــز وتحصل

ــرى فــي مجــال الجــودة. وهــي مــن الشــركات الكب

 ISO50001 علــى  الداخلــي  التدقيــق  دورة  عقــد   .3
بهــدف ترشــيد اســتهاك الطاقــة و طــرق تنظيــم 
اســتخدام الطاقــة فــي أوقــات العمــل و بعــد أوقــات 
العمــل حســب الحاجــة, تــم خالهــا تدريب 14 شــخص 

ــو 2016م. فــي شــهر ماي

4.  عقــد دورة التدقيــق الداخلــي لنظــام الجــودة فــي 
ــل  ــى تأهي شــهر مــارس 2016 و هــي دورة تهــدف إل

علــى  الداخلــي  التدقيــق  بمهــام  للقيــام  المتدربيــن 
اإلجــراءات و السياســات فــي المنشــأة حيــث حصــل 
12 شــخصًا مــن الموظفيــن بالمركــز علــى شــهادة 
معتمــدة فــي التدقيــق كمدققيــن مــن شــركة لويــدز 

.LRQA

الدورات والبرامج التدريبية الداخلية والخارجية.

قــام المركــز بإعــداد خطــة تدريبيــة لمنســوبي المركــز 
العالمــي  المعيــار  حســب  2016م   المالــي  للعــام 
 50-40( والتدريــب  للتطويــر  األمريكيــة  للجمعيــة 
ــكل موظــف/ فــي الســنة( تتضمــن  ــة ل ســاعة تدريبي
ــة  ــة وفني ــة متنوعــة فــي مجــاالت قيادي برامــج تدريبي
وإداريــة تنظــم داخــل وخارج المملكــة وكذلك تأهيلهم 
للحصــول علــى شــهادات مهنيــة معتمــدة تســتهدف 
عــدة فئــات طبقــًا لطبيعــة األعمــال التــي يزاولونهــا 

ــي: ــى النحــو التال عل

يســتخدمون  الذيــن  الموظفــون  وهــم  القياديــون: 
نفوذهــم وســلطتهم فــي التأثيــر على ســلوك واتجاهات 

الموظفيــن بغيــة تحقيــق أهــداف المركــز.

الفنيــون : وهــم الموظفــون المكلفــون بتأديــة مهــام 
أجهــزة  اســتخدام  عملهــم  طبيعــة  تقتضــي  فنيــة 

ومعــدات ومختبــرات  أو تقنيــة معلومــات.

بتأديــة  المكلفــون  الموظفــون  وهــم  اإلداريــون: 
المســاندة. والقانونيــة  والماليــة  اإلداريــة  األعمــال 

عقد عدة برامج ودورات تدريبية لموظفي المركز :
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ويمثل الجدول رقم )1( عدد موظفي المركز المستهدفين من التدريب حسب التخصص: 

العددالتخصص

4قيادي 

48فني

23إداري

75اإلجمالي

جدول رقم )1( عدد منسوبي المركز حسب التخصص

البرامج التدريبية:

التحــق خــال عــام التقريــر )73( موظفــًا بـــ )78( برنامجــًا تدريبيــًا فــي مجــاالت قياديــة وفنيــة وإداريــة داخــل وخــارج 
المملكــة , كمــا تــم تدريــب )24( موظفــًا فــي برنامــج تدريبــي واحــد تــم تنفيــذه علــى رأس العمــل، وتدريــب )17( 

موظفــًا فــي برامــج تدريبيــة داخــل مدينــة الريــاض تــم عقدهــا عــن طريــق المركــز علــى النحــو التالــي:

العددالموضوعالمجال

متخصص )الحصول 
على شهادات مهنية(

PMP Certificate, Certified Energy Manager (CEM), VM Ware Certificate, 
Certified Energy Audit (CEA), Lean Six Sigma Green Belt …)7

قيادي
( Change Management, Strategic planning and Implementation , Effective 

Skills for Successful Management)8

فني
 Advanced HVAC Design, Maintenance ,  ,أساسيات التبريد والتكييف(
 AC Electric  ,تصميم وإدارة الشبكات , تكنولوجيا المعلومات , ISO50001

)............,Motors & Drives , Lead Auditor ISO 27001
21

إداري
)تنمية المهارات اإلدارية والسلوكية, العاقات العامة, تنظيم المؤتمرات 
والمعارض, إدارة المخاطر, التدقيق المالي, تحليل وتوصيف الوظائف, 

األرشفة اإللكترونية, السكرتارية,........(
42
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قيادي

08

متخصص

07

فني

21

عدد موظفي المركز المستهدفين
من التدريب حسب التخصص

قيادي

04

فني

4823

إداري

42

إداري

تم تدريبهم42
على رأس العمل.

تم تدريبهم71
عن طريق المركز.

تم تدريبهم داخل الرياض
عن طريق قسم الموارد البشرية.

داخل وخارج المملكة 
موظفو المركز

75

17

البرامج التدريبية

78

PMP Certificate.
Certified Energy Manager (CEM)
VM Ware Certificate.
Certified Energy Audit (CEA)
Lean Six Sigma Green Belt …)

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

.أساسيات التبريد والتكييف)
Advanced HVAC Design.
Maintenance.
ISO50001.
.تصميم وإدارة الشبكات
.تكنولوجيا المعلومات
AC Electric Motors & Drives.
Lead Auditor ISO 27001,............)

( Change Management.
Strategic planning and 
Implementation.
Effective Skills for Successful 
Management)

الساعات التدريبية للموظفين

برنامج قياس
مؤشرات األداء.

أكثر من 50 ساعة.

أكثر من 40 ساعة.

%16

%84

برنامج حل المشكالت
واتخاذ القرارات.

برنامج جمع وتحليل البيانات
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المملكة العربية السعودية
وزارة الشؤون البلدية والقروية

الهيئــة العامــة ل�رصــاد وحمــاية البيئــة
The General Authority Of Meteorology and Environmental Protection

Royal Commission for Jubail and Yan
bu

مجلس الغرف السعودية
Council of Saudi Chambers

المملكة العربية السعودية
وزارة الثقافة واإلعالم

الجهات المشاركة في اللجنة اإلدارية
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