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شكر وتقدير

الشراكة
مجموعة أدوات تمويل كفاءة استخدام الطاقة في المباني في المنطقة العربية هي نتاج تعاون استثنائي بين لجنة األمم 

المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا( والبنك اإلسالمي للتنمية.

التأليف
ر المناخ واستدامة الموارد الطبيعية في اإلسكوا. والمؤلف الرئيسي هو د. ستيڤن  أعد التقرير قسم الطاقة في مجموعة تغيُّ

فوكس، الشريك المدير في شركة EnergyPro Ltd ومستشار اإلسكوا، بإشراف السيدة راضية سداوي، رئيسة قسم الطاقة، 
بمساهمات من السيد منجي بيده، مسؤول أول للشؤون االقتصادية، والسيد محمد زيد غّنار، مسؤول الشؤون االقتصادية 

ر المناخ واستدامة الموارد الطبيعية، اإلسكوا. كما قدم الدعم كل من السيد محمد السيد، مدير  بقسم الطاقة في مجموعة تغيُّ
في شعبة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والسيد حسين مقيبل، كبير خبراء قطاع الطاقة العالمي في شعبة البنية 

التحتية االقتصادية في البنك اإلسالمي للتنمية. 

المراجعة والتشاور
قامت اإلسكوا بتنسيق عمليات التشاور العام واستعراض النظراء، وشملت هذه العمليات حلقة عمل الخبراء بشأن »تمويل 

توسيع نطاق برامج كفاءة استخدام الطاقة في المباني للتخفيف من آثار تغّير المناخ وتحقيق التنمية المستدامة في المنطقة 
العربية«، التي نظمتها اإلسكوا في بيروت في كانون األول/ديسمبر 2020. وقدم خبراء دوليون من المنظمات اإلقليمية 

والدولية تعليقات ومداخالت موضوعية على النحو التالي: السيد سكوت فوستر، مدير شعبة الطاقة المستدامة، لجنة األمم 
المتحدة االقتصادية ألوروبا؛ السيد أشوك سركار، كبير خبراء الطاقة، الممارسة العالمية للطاقة والصناعات االستخراجية في 
البنك الدولي؛ السيدة هيلين ناصر، مستشارة برنامج كفاءة استخدام الطاقة في المباني، المؤسسة األلمانية للتعاون الدولي؛ 

السيد نيكولس هاورث، زميل باحث في برنامج المناخ والبيئة، مركز الملك عبد هلل للدراسات والبحوث البترولية؛ السيد 
رفيق ميساوي، خبير اقتصادي في مجال الطاقة المستدامة، الرئيس التنفيذي لشركة ألكور )Alcor(؛ والسيدة كوثر لهيدهيب، 

.)ECONOLER( أخصائية أولى في كفاءة استخدام الطاقة أكونولر



النتائج الرئيسية

يمكن أن يتيح رفع كفاءة استخدام الطاقة في القطاع المنزلي 
حصول الشرائح الضعيفة من المجتمع على خدمات طاقة 
إضافية ويسهم في الحد من الهشاشة في مجال الطاقة.

يمكن لكفاءة استخدام الطاقة أن تقلل التكاليف على المستهلكين وأن تجلب العديد من الفوائد األخرى لهم ولُنظم 
الكهرباء وللمجتمع ككل. وتشمل هذه الفوائد انخفاض مستويات تلوث الهواء، وانخفاض الحاجة إلى اإلنفاق الرأسمالي 

على نظم الكهرباء، وانخفاض الحاجة إلى استيراد الوقود، وزيادة مرونة نظام الطاقة والمرونة االقتصادية عمومًا.

 نظرًا ألهمية قطاع المباني من حيث انبعاثات الكربون، هناك حاجة إلى توسيع االستثمار في كفاءة استخدام الطاقة 
في هذا القطاع في المنطقة، وبالتالي حاجة إلى تطوير وتنفيذ أدوات تمويل جديدة.

إّن زيادة كفاءة استخدام الطاقة في قطاع المباني 
ستحرر موارد طاقة يمكن استخدامها لتوسيع نطاق 

الخدمات ليشمل مستخدمين نهائيين محتملين آخرين.

تكلفة االستهالككفاءة استخدام الطاقة

االستثمار في كفاءة 
استخدام الطاقة

 أدوات التمويل

انخفاض مستوى تلّوث الهواء

انبعاثات الكربون



إذا بقيت االتجاهات الحالية على حالها من دون تغيير، فإن المباني في المنطقة العربية ستستهلك 1,450 تيراواط-ساعة 
بحلول عام 2030، أي ضعف ما كان االستهالك عليه في عام 2005، وسيصل االستهالك إلى 2,000 تيراواط-ساعة بحلول 

عام 2050، أي ضعف ما كان عليه في عام 2015.

هناك عدد من العوائق اإلقليمية المحددة مثل الحاجة إلى معالجة الهشاشة في مجال الطاقة. ولدى تصميم أي أداة 
لتمويل كفاءة استخدام الطاقة في المنطقة، ينبغي معالجة هذه العوائق، بما في ذلك االختالفات بين مجموعات البلدان.

توفر مجموعة األدوات هذه معلومات عن عدٍد من أدوات تمويل كفاءة استخدام الطاقة في المباني مأخوذة من 
أنحاء العالم باستخدام التمويل العام والتمويل الخاص، وكذلك التمويل المختلط. ويمكن استخدام هذه المجموعة 

لتوجيه تصميم وتطوير أدوات محددة في المنطقة العربية.

 1,450 
تيراواط - ساعة 

بحلول عام 2030

 2,000 
تيراواط - ساعة 

بحلول عام 2050



نظرًا للنمو السكاني واالقتصادي في المنطقة العربية وزيادة التحضر فيها، ال بد من ضمان أن تكون المباني الجديدة كفؤة 
إلى درجة عالية، وأن يناَقش عدٌد من أدوات التمويل المصممة للمباني الجديدة.

ومن الدروس الرئيسية المستفادة من التجربة الدولية أن هناك حاجة إلى نهج متكامل لتصميم األدوات المالية. ويمكن 
لألدوات السياساتية أن تشجع الطلب على مشاريع وبرامج لكفاءة استخدام الطاقة تستخدم آليات التمويل المختلفة 

المتاحة، بما في ذلك األدوات المالية المصممة لهذا الغرض.

إّن مشاريع كفاءة استخدام الطاقة، مثلها في ذلك مثل أي مشروع آخر، تنطوي على مخاطر حقيقية، وينبغي إدراك هذه 
المخاطر وتقييمها كجزء من قرارات االستثمار. ويمكن معالجة مشاكل المخاطر الحقيقية والمتصورة باستخدام عدد من 

أدوات تخفيف المخاطر.

زيادة التحضر النمو السكاني واالقتصادي



مع أن التمويل العام له دور واضح في تمويل كفاءة استخدام الطاقة، فإن حجم المهمة يتطلب في نهاية المطاف حشد 
رأس المال الخاص في حلول ذاتية االستدامة تحركها السوق. ويقترح التقرير أدوات يمكن أن تؤدي إلى تطوير حلول 

السوق الذكية.

يمكن ألدوات التمويل المصممة تصميمًا جيدًا أن تساعد في التغّلب على العوائق التي تحول دون تحسين كفاءة 
استخدام الطاقة والبدء في زيادة االستثمار.

هناك فرصة ألن تتعلم المنطقة من التجربة العالمية فتطور بيئة أدوات تمويل مزدهرة تكون موجهة إلى قطاعات 
السوق المختلفة ومكّيفة لتناسب الظروف المحلية.

االستثماركفاءة استخدام الطاقة أدوات التمويل
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.https://sdgs.un.org/goals  .1
2.  برنامج األمم المتحدة للبيئة، 2020. تقرير الحالة لعالمية لعام 2020 للمباني والتشييد.

موجز تنفيذي
من المسلم به أن تحسين كفاءة استخدام الطاقة، ال سيما 

في قطاع المباني، يساهم مساهمة رئيسية في تخفيف آثار 
تغّير المناخ وأنه مجال تجب فيه زيادة الجهود الراهنة. 
ويتماشى تحسين كفاءة استخدام الطاقة مع الهدف 7 
من أهداف التنمية المستدامة: »ضمان حصول الجميع 
بتكلفة ميسورة على خدمات الطاقة الحديثة الموثوقة 

والمستدامة«، ال سيما المقصد 7.3: »مضاعفة المعدل العالمي 
للتحسن في كفاءة استخدام الطاقة بحلول عام 2030«، 

وأيضًا المقصد 7.1: »ضمان حصول الجميع بتكلفة ميسورة 
على خدمات الطاقة الحديثة الموثوقة بحلول عام 2030«، 

إذ أن زيادة كفاءة استخدام الطاقة في قطاع المباني ستحرر 
موارد طاقة يمكن استخدامها لتوسيع نطاق الخدمات 
ليشمل مستخدمين نهائيين محتملين آخرين. وعالوة 

على ذلك، يمكن أن يتيح رفع كفاءة استخدام الطاقة في 
القطاع المنزلي حصول الشرائح الضعيفة من المجتمع على 
خدمات طاقة إضافية ويساهم في الحد من الهشاشة في 

مجال الطاقة. كذلك يمكن للفوائد المرتبطة بمشاريع كفاءة 
استخدام الطاقة غير تلك المتعلقة بالطاقة نفسها أن تساهم 
أيضًا مباشرة في أهداف التنمية المستدامة األخرى، بما في 
ذلك األهداف 1 و3 و5 و6 و8 و9 و10 و11 و12 و14 و15 1.

تاريخيًا، مستويات كفاءة استخدام الطاقة في المنطقة 
العربية منخفضة ومستويات استخدام الطاقة للفرد الواحد 

مرتفعة، ويعود ذلك جزئيًا إلى معونات دعم الوقود األحفوري 
والكهرباء. وسيرفع النمو السكاني واالقتصادي الطلب على 
الطاقة خالل السنوات المقبلة. وعلى مدى السنوات القليلة 

الماضية، فتحت أسواق الطاقة أبوابها أمام استثمارات 
القطاع الخاص، وُخفض دعم الوقود األحفوري والكهرباء في 

أنحاء المنطقة، ما أدى إلى زيادة التكاليف على المستهلكين 
وعلى الصناعة. وقد جعلت هذه التغييرات تحسين كفاءة 
استخدام الطاقة ضروريًا وأكثر جاذبية اقتصاديًا ألن ذلك 

يقلل التكاليف على المستهلكين ويجلب فوائد أخرى عديدة 
لُنظم الكهرباء وللمجتمع ككل قد تشمل انخفاض مستويات 
تلوث الهواء، وانخفاض الحاجة إلى اإلنفاق الرأسمالي على 

نظم الكهرباء، وانخفاض الحاجة إلى استيراد الوقود، وزيادة 
مرونة نظام الطاقة والمرونة االقتصادية عمومًا.

وعلى العكس من معظم المناطق األخرى في العالم، ارتفعت 
كثافة الطاقة في المنطقة العربية خالل تسعينات القرن 

الماضي ولم تأخذ باالنخفاض إال منذ بداية عام 2010. 
وفي عام 2016، بلغت كثافة الطاقة اإلجمالية على الصعيد 

اإلقليمي حوالي 4.7 ميجا جول بمعادل القوة الشرائية 
للدوالر لعام 2011، ويمثل ذلك انخفاضًا قدره حوالي 3 في 

المائة على مدى فترة السنوات الست. والنتيجة هي أن 
المنطقة العربية ليست على المسار الصحيح إلى تحقيق 

المقاصد العالمية لكفاءة استخدام الطاقة.

ونتيجة للتخلف على الصعيد العالمي عن معدل نمو كفاءة 
استخدام الطاقة بالنسبة لمقصد هدف التنمية المستدامة 7.3 
البالغ 2.6- في المائة، يتعين اآلن تحسين التقدم المحرز نحو 

تحقيق مقاصد عام 2030 إلى ما متوسطه 2.7- في المائة من 
التحسين لكثافة الطاقة. وكي تحقق المنطقة العربية مقاصد 

عام 2030، فإنها تحتاج إلى تحقيق تحّسن سنوي إجمالي 
على صعيد المنطقة يبلغ متوسطه 3.4 في المائة كمعدل نمو 

سنوي مرّكب.

ولتحقيق هذه الزيادة في متوسط التحسين السنوي 
لكفاءة استخدام الطاقة، سيكون من الضروري رفع مستوى 

االستثمار في مشاريع كفاءة استخدام الطاقة بقدر كبير، 
ويمكن أن يكون ألدوات التمويل المخصصة دور رئيسي في 

ذلك. ونظرًا ألهمية قطاع المباني من حيث انبعاثات الكربون، 
هناك حاجة إلى توسيع االستثمار في كفاءة استخدام الطاقة 

في هذا القطاع في المنطقة، وبالتالي حاجة إلى تطوير 
وتنفيذ أدوات تمويل جديدة. وقد ُصممت مجموعة األدوات 

الواردة هنا كمصدر يمكن لصناع السياسات وأصحاب 
المصلحة اآلخرين الذين يطورون أدوات تمويل لقطاع 

المباني االستفادة منه.

ولقطاع المباني أهمية حاسمة في تناول استخدام الطاقة 
وانبعاثات الكربون. ففي عام 2018، شّكل قطاع المباني 

والتشييد على مستوى العالم 38 في المائة من االستخدام 
النهائي للطاقة و39 في المائة من انبعاثات ثاني أكسيد 

الكربون المرتبطة بالعمليات، نجم 11 في المائة منها عن 
تصنيع مواد ومنتجات البناء2. وفي المنطقة العربية، تتفاوت 

نسبة إجمالي االستهالك النهائي للطاقة المرتبط بقطاع 
المباني تفاوتًا كبيرًا بين مجموعات البلدان، فهي 13 في 
المائة في دول مجلس التعاون الخليجي، و27 في المائة 

في المشرق العربي، و28 في المائة في المغرب العربي، 
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و42 في المائة في البلدان العربية األقل نموًا. وإذا بقيت 
االتجاهات الحالية على حالها دون تغيير، فإن المباني في 

المنطقة العربية ستستهلك 1,450 تيراواط-ساعة بحلول عام 
2030، أي ضعف ما كان االستهالك عليه عام 2005، وسيصل 

االستهالك إلى ألفي تيراواط-ساعة بحلول عام 2050، أي 
ضعف ما كان عليه عام 2015.

وهناك في المنطقة العربية حاجة كبيرة إلى خدمات التبريد 
وطلب متزايد عليها مع نمو االقتصادات والسكان، وهو نمو 
سيكون مدفوعًا أيضًا بزيادة متوسط درجات الحرارة بفعل 

تغّير المناخ. وإذا ما ُلّبي هذا الطلب المتزايد بوسائل تقليدية، 
مثل تكنولوجيات تكييف الهواء العادية، فإن ذلك سيؤدي 

إلى زيادات كبيرة في الطلب على الطاقة وفي أحمال الذروة، 
مع ما يترتب على ذلك من إجهادات لُنظم الكهرباء، فضاًل عن 
االنبعاثات اإلضافية. ولذا فإن التوصل إلى تبريد أكفأ وأفضل 

استدامة ضرورة الزمة للمنطقة.

وهناك عدد من العوائق التي تجابه االستثمار في كفاءة 
استخدام الطاقة في المباني، منها عوائق شاملة عالميًا، 

مثل صغر حجم المشاريع وصعوبات قياس النتائج، وأخرى 
خاصة بقطاع المباني، بما في ذلك انقسام الحوافز بين 

الُمالك والمستأجرين. وهناك أيضًا عدد من العوائق اإلقليمية 
المحددة مثل الحاجة إلى معالجة الهشاشة في مجال الطاقة. 

ولدى تصميم أي أداة لتمويل كفاءة استخدام الطاقة في 
المنطقة تنبغي معالجة هذه العوائق، بما في ذلك االختالفات 

بين مجموعات البلدان. وتمويل كفاءة استخدام الطاقة 
تخصص ناشئ ال يزال صغيرًا نسبيًا في كل مكان، بالمقارنة 
مع تمويل إمدادات الطاقة، لكن هناك دروسًا واضحة يمكن 

استخالصها من التجربة الدولية. 

توفر مجموعة األدوات هذه معلومات عن عدٍد من أدوات 
تمويل كفاءة استخدام الطاقة في المباني مأخوذة من أنحاء 

العالم باستخدام التمويل العام والتمويل الخاص، وكذلك 
التمويل المختلط. ويمكن استخدام هذه المجموعة لتوجيه 

تصميم وتطوير أدوات محددة في المنطقة العربية. كما 
توضح المجموعة الهياكل المختلفة التي يمكن أن تستخدم 
في تصميم أدوات التمويل هذه وأفضل ممارسات تصميمها.

تشــمل أنــواع أدوات تمويــل كفــاءة اســتخدام الطاقة في 
المبانــي صناديــق متخصصــة وخطــوط ائتمــان مخصصة. 
ومــن األمثلــة علــى الصناديــق صنــدوق كريديكس الدوار 
للشــقق فــي إســتونيا، وصنــدوق لندن لكفاءة اســتخدام 

الطاقــة فــي المملكــة المتحــدة، والصنــدوق الليتوانــي لتحديث 
المبانــي المتعــددة الشــقق. ومــن األمثلــة على خطــوط االئتمان 

آليــة التمويــل الخــاص لكفــاءة اســتخدام الطاقــة الذي يوفره 
بنــك االســتثمار األوروبــي وخــط االئتمان الســكني لكفاءة 

اســتخدام الطاقــة الــذي يوفــره البنك األوروبي إلعادة اإلعمار 
والتنميــة فــي بلغاريــا. ومــن األمثلــة علــى األدوات المالية 

فــي المنطقــة العربيــة، آليــة تمويــل الطاقــة المســتدامة في 
المغــرب وصنــدوق االنتقــال الطاقــي في تونــس. وباإلضافة 

إلــى الصناديــق وخطــوط االئتمــان، هنــاك عدد من األدوات 
الهجينــة التــي تســتخدم التمويــل باالقتــران مــع عناصر 
رئيســية أخــرى، مثــل مــوارد ومعايير تطوير المشــاريع، 

لزيــادة دفــق االســتثمارات فــي كفاءة اســتخدام الطاقة. 
وتشــمل شــركات خدمــات الطاقــة الفائقــة، مثل شــركة االتحاد 

لخدمــات الطاقــة )إتحــاد إســكو( في اإلمــارات العربية 
المتحــدة والشــركة الوطنيــة لخدمــات كفــاءة الطاقة )ترشــيد( 
فــي المملكــة العربيــة الســعودية، واســتخدام معاييــر وعالمات 

األبنيــة العاليــة الكفــاءة لدعــم القــروض الخضــراء أو الرهون 
العقاريــة. ونظــرًا للنمــو الســكاني واالقتصــادي فــي المنطقة 

العربيــة وزيــادة التحضــر فيهــا، هنــاك أيضــًا حاجــة إلى ضمان 
أن تكــون المبانــي الجديــدة كفــؤة إلــى درجة عاليــة، ويبحث 

هــذا التقريــر عــددًا مــن أدوات التمويــل المصممــة للمباني 
الجديــدة مثــل إكــوكازا )EcoCasa( في المكســيك.

ومن الدروس الرئيســية المســتفادة من التجربة الدولية 
أن هنــاك حاجــة إلــى نهــج متكامــل لتصميم األدوات المالية. 

ويمكن لألدوات السياســاتية أن تشــجع الطلب على مشــاريع 
وبرامج لكفاءة اســتخدام الطاقة تســتخدم آليات التمويل 

المختلفــة المتاحــة، بمــا فــي ذلك األدوات الماليــة المصممة لهذا 
الغــرض، ولكــن تتوجب معالجة المشــكلة المحــددة المتمثلة 
بســد الفجوة بين المشــاريع المحتملة والمشــاريع المطورة 
المكتملــة والقابلــة للتمويــل. ويــؤدي اإلخفاق في ذلك إلى 

اســتحداث أدوات تمويل ال ُيشــّغلها دفق صفقات كاٍف يقابل 
التمويل المتاح. ويمكن ســّد هذه الفجوة بواســطة مجموعة 

متنوعــة مــن عوامــل تمكيــن الصفقــات، بما في ذلك أطر 
الشــراء وتقديم المســاعدة على تطوير المشــاريع من تمويل 

ومهارات، وشــركات خدمــات الطاقة الفائقة.

وثمة عامل آخر يثبط دفق رأس المال إلى مشاريع كفاءة 
استخدام الطاقة هو تصور كل من مضيفي المشاريع ومموليها 
للمخاطر. وهناك عدد من األسباب لذلك، منها ما يلي: كثيرًا ما 
تكون هناك في مشاريع كفاءة استخدام الطاقة »فجوة« بين 

األداء المصّمم واألداء الفعلي، ما يعني أنها ال تحقق الوفور 
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المتوقعة؛ في المباني، قد يعاكس متطلب تحسين الراحة 
متطلب تحقيق وفر في الطاقة، ال سيما إذا السكان قد عانوا 
في السابق ظروفًا غير مريحة ونقصًا في التوفر؛ عمومًا، لم 

ُيقس األداء التقني والمالي لمشاريع كفاءة استخدام الطاقة، 
ولذا ال توجد بيانات كافية عن األداء الفعلي، ما يؤدي إلى 

افتقاٍر إلى اليقين بين مضيفي المشاريع والمستثمرين؛ وأخيرًا، 
هناك في القطاع المالي خبرة محدودة في تمويل مشاريع 

كفاءة استخدام الطاقة في المباني. وتعني هذه العوامل أن 
مضيفي المشاريع ومقدمي التمويل كثيرًا ما يعتبرون، حقًا 
أو خطأ، أن مخاطر مشاريع كفاءة استخدام الطاقة عالية 

أو غير مؤكدة. وغني عن القول إن مشاريع كفاءة استخدام 
الطاقة، مثلها في ذلك مثل أي مشروع آخر، تنطوي على 

مخاطر حقيقية، وينبغي إدراك وتقييم هذه المخاطر كجزء من 
قرارات االستثمار. وتمكن معالجة مشاكل المخاطر الحقيقية 
والمتصورة باستخدام عدد من أدوات تخفيف المخاطر، بما 
في ذلك ما يلي: أنواع مختلفة من الضمانات، واحتياطيات 
خسائر القروض، واستخدام التأمين على األداء، واستخدام 
التعاقد على األداء، واستخدام المعايير، وآليات السداد ذات 
المخاطر األدنى كاإلضافات على فواتير الطاقة أو الضرائب 

العقارية. ويبحث هذا التقرير أنواع المخاطر المختلفة وأدوات 
تخفيف المخاطر الممكنة على مستوى المشاريع كما على 

مستوى االقتصاد ككل.

ورغم أن للتمويل العام دورًا واضحًا يتعين عليه أن يقوم به 
في تمويل كفاءة استخدام الطاقة، فإن حجم المهمة يتطلب 
في نهاية المطاف حشد رأس المال الخاص في حلول ذاتية 
االستدامة تحركها السوق. ويقترح التقرير أدوات يمكن أن 

تؤدي إلى تطوير حلول السوق الذكية.

وتتمثل إحدى المشاكل اإلضافية في تمويل كفاءة استخدام 
الطاقة في أن كاًل من الجهات الفاعلة المختلفة، بما في ذلك 

الجهات المضيفة المحتملة للمشاريع ومطوري المشاريع 
والمتخصصين التقنيين والمهنيين الماليين، يستخدم لغة 

مختلفة لدى بحث مشاريع أو برامج أو سياسات كفاءة 
استخدام الطاقة. فالمتخصصون التقنيون ومطورو المشاريع 

ليسوا على ألفة مع لغة التمويل، كما أن المهنيين الماليين 
ليسوا على دراية بلغة كفاءة استخدام الطاقة. ويعّرف 

التقرير المصطلحات الشائعة المستخدمة في تمويل مشاريع 
كفاءة استخدام الطاقة كوسيلة لتوفير لغة يمكن أن تقلل 
سوء الفهم وتبني القدرات وتساعد على تسريع االستثمار.

وعلــى الرغــم مــن العوائــق العديــدة، من الواضح أن زيادة دفق 
التمويل إلى كفاءة اســتخدام الطاقة في المباني أمر حاســم 
األهميــة فــي المنطقــة العربيــة كما في بقيــة العالم. وباإلضافة 

إلى كونه ســالحًا رئيســيًا في مكافحة تغّير المناخ، يمكن 
أن يؤدي تســريع االســتثمار في كفاءة اســتخدام الطاقة في 

المبانــي إلــى تحقيــق فوائــد كثيــرة، بما في ذلك زيادة الراحة، 
وتحســين نوعيــة الهــواء المحلي، وتحســين النتائج الصحية، 
وخفــض الحاجــة إلى االســتثمار فــي إمدادات الطاقة، وخلق 
فــرص عمــل. وتبيــن الخبرة المكتســبة مــن أنحاء العالم، التي 

يبحــث بعضهــا هــذا التقريــر، أن أدوات التمويل المصممة 
تصميمــًا جيــدًا يمكنهــا التغلــب علــى العوائق التي تجابه 

تحســين كفاءة اســتخدام الطاقة والبدء في زيادة االســتثمار. 
ومــع أن المنطقــة العربيــة قدمــت بعض األمثلــة الرائدة عالميًا، 

ال ســيما الشــركة الفائقة لخدمات الطاقة في اإلمارات العربية 
المتحــدة ونظيرتهــا فــي المملكة العربية الســعودية، هناك 

فرصــة ألن تتعلــم المنطقــة مــن التجربة العالميــة فتطور بيئة 
أدوات تمويــل مزدهــرة تكــون موجهة إلى قطاعات الســوق 

المختلفــة ومكّيفــة لتناســب الظــروف المحلية. ويؤمل أن 
يكــون هــذا التقريــر ذا نفــع فــي رحلــة تحقيق هذه الغاية وأن 

يســاعد على زيادة االســتثمار في كفاءة اســتخدام الطاقة في 
المبانــي فــي أنحاء المنطقة.
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يستعرض هذا الفصل الوضع فيما يتعلق بكفاءة استخدام الطاقة في المنطقة العربية وإمكانية تحسينها، كما 
يتفحص العوائق التي تجابه زيادة االستثمار في كفاءة استخدام الطاقة في المباني، وبعض هذه العوائق عالمي 

وبعضها اآلخر خاص بالمنطقة.

توســيع نطاق تمويل كفاءة استخدام الطاقة في 
العربية المنطقة 

1

ألف. مقدمة
من المسلم به أن تحسين كفاءة استخدام الطاقة جزء 

أساسي، لكنه لم يستغل جيدًا حتى اآلن، من الجهود الرامية 
إلى تخفيف آثار تغّير المناخ. ولتحسين مستويات الكفاءة، 
هناك على الصعيد العالمي حاجة ملحة غير ملباة إلى زيادة 

االستثمار في مشاريع وبرامج تزيد كفاءة االستخدام في 
القطاعات جميعًا.

تاريخيًا، مستويات كفاءة استخدام الطاقة في المنطقة 
العربية منخفضة ومستويات استخدام الطاقة للفرد الواحد 

مرتفعة، ويعود ذلك جزئيًا إلى معونات دعم الوقود األحفوري 
والكهرباء. وسيرفع النمو السكاني واالقتصادي الطلب على 
الطاقة خالل السنوات المقبلة. وعلى مدى السنوات القليلة 

الماضية، فتحت أسواق الطاقة أبوابها أمام استثمارات القطاع 
الخاص، وُخفض دعم الوقود األحفوري والكهرباء في أنحاء 
المنطقة، ما أدى إلى زيادة التكاليف على المستهلكين وعلى 

الصناعة. وقد جعلت هذه التغييرات تحسين كفاءة استخدام 
الطاقة ضروريًا وأكثر جاذبية اقتصاديًا ألن ذلك يقّلل التكاليف 

على المستهلكين ويجلب فوائد أخرى عديدة لُنظم الكهرباء 
وللمجتمع ككل، قد تشمل انخفاض مستويات تلوث الهواء، 

وانخفاض الحاجة إلى اإلنفاق الرأسمالي على ُنظم الكهرباء، 
وانخفاض الحاجة إلى استيراد الوقود.

ويتماشى تحسين كفاءة استخدام الطاقة مع الهدف 7 من 
أهداف التنمية المستدامة: »ضمان حصول الجميع بتكلفة 

ميسورة على خدمات الطاقة الحديثة الموثوقة والمستدامة«، 
وال سيما المقصد 7.3: »مضاعفة المعدل العالمي للتحسن في 

 كفاءة استخدام الطاقة  بحلول عام 2030«، وأيضًا 

المقصد 7.1: »ضمان حصول الجميع بتكلفة ميسورة على 
خدمات الطاقة الحديثة الموثوقة بحلول عام 2030«، إذ 

أن زيادة كفاءة استخدام الطاقة في قطاع المباني ستحرر 
موارد طاقة يمكن استخدامها لتوسيع نطاق الخدمات 

ليشمل مستخدمين نهائيين محتملين آخرين. وعالوة على 
ذلك، يمكن أن يتيح رفع كفاءة استخدام الطاقة في قطاع 
اإلسكان إلى انخفاض كبير في استهالك الطاقة، ما يخفض 

فواتيرها، فييسر ذلك حصول الشرائح الضعيفة من المجتمع 
على خدمات طاقة إضافية ويساهم في خفض انكشاف 

هذه الشرائح على مخاطر نقص الطاقة. كذلك يمكن للفوائد 
المرتبطة بمشاريع كفاءة استخدام الطاقة غير تلك المتعلقة 

بالطاقة نفسها أن تساهم أيضًا مباشرة في أهداف التنمية 
المستدامة األخرى، بما في ذلك األهداف 1 و3 و5 و6 و8 و9 

و10 و11 و12 و14 و15.

وهناك من العوائق أمام االستثمار في كفاءة استخدام الطاقة 
ما هو عالمي، مثل صغر حجم المشاريع وصعوبات قياس 

النتائج، ويرد بحث تفصيلي لهذه العوائق الحقًا في هذا 
التقرير. لكن هناك أيضًا عدد من العوائق الخاصة بالمنطقة ال 
بد من معالجتها في تصميم أي أداة لتمويل كفاءة استخدام 
الطاقة. وقد أخذ تمويل كفاءة استخدام الطاقة في الظهور، 

لكنه ال يزال صغيرًا نسبيًا بالمقارنة مع تمويل إمدادات الطاقة، 
وهناك دروس يمكن استخالصها من الخبرة الدولية. ويقدم 

هذا التقرير عددًا من األمثلة الدولية على أدوات تمويل كفاءة 
استخدام الطاقة التي يمكن استخدامها لتوجيه تصميم 

وتطوير أدوات تمويل محددة لكفاءة استخدام الطاقة في 
المباني في المنطقة العربية.
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باء. التقدم المحرز في كفاءة استخدام الطاقة في المنطقة العربية
ذكر تقرير تتبع الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة 

في مجال الطاقة 2019 في المنطقة العربية »ال يزال متوسط 
معدالت كثافة الطاقة في المنطقة العربية على حاله دون تغيير 

مستقرًا عند حدود 4.7 ميجا جول بمعادل القوة الشرائية للدوالر 
لعام 2011«3. وفي مجموعات البلدان، منذ تسعينات القرن 

الماضي، شهدت بلدان المغرب العربي دون ليبيا، وبلدان المشرق 
العربي، و البلدان العربية األقل نموًا مسارًا تراجعيًا طويل األمد 

حتى استقر متوسط معدالت كثافة الطاقة عند حدود 4 ماليين 
ميجا جول بمعادل القوة الشرائية للدوالر لعام 2011«. وقد أثر 

الصراع وعدم االستقرار تأثيرًا كبيرًا على معدالت كثافة الطاقة، 
ال سيما في العراق وليبيا ودولة فلسطين والجمهورية العربية 
السورية. وفي بلدان مجلس التعاون الخليجي، ارتفعت كثافة 
الطاقة بشكل عام منذ التسعينات، وإن كان ذلك مع انخفاض 
تدريجي في السنوات األخيرة، لتبلغ في عام 2016 حوالي 6 
ميجا جول بمعادل القوة الشرائية للدوالر لعام 2011. وكثافة 
الطاقة في البحرين وقطر أعلى بكثير من بقية دول مجلس 

التعاون الخليجي، وإن كان ذلك مع منحى تنازلي.

ويقدر االستثمار في كفاءة استخدام الطاقة في المنطقة 
العربية بمبلغ 17 مليار دوالر أمريكي، أي 2.7 في المائة فقط 

من إجمالي تكوين رأس المال الثابت اإلقليمي الذي تبلغ 
قيمته 623 مليار دوالر أمريكي. وهذا أقل من مستويات 

معدل االستثمار في كفاءة استخدام الطاقة التي تتراوح بين 
5 و15 في المائة في البلدان التي وضعت سياسات لكفاءة 
استخدام الطاقة على ما حّدد تقرير سوق كفاءة استخدام 

الطاقة لعام 2015 الذي وضعته الوكالة الدولية للطاقة4.

ويمكن تسجيل تقدم إيجابي متواضع خالل فترة التتبع. 
واالتجاه األخير لكثافة الطاقة في المنطقة هو انخفاض 

بنسبة 2.2- في المائة لمعدل النمو السنوي المركب في الفترة 
من عام 2014 إلى عام 2016، مقابل زيادة بنسبة 0.8 في 

المائة من عام 2012 إلى عام 2014. غير أن هناك تباينًا كبيرًا 
في المنطقة، فنصف بلدان المنطقة العربية يخفض كثافة 

الطاقة بينما يستمر نمو الطلب واإلنتاج.

والنتيجة هي أن المنطقة العربية ليست على المسار الصحيح 
إلى تحقيق المقاصد العالمية لكفاءة استخدام الطاقة. 

فقد ارتفعت كثافة الطاقة إقليميًا خالل تسعينات القرن 
الماضي، على عكس أغلب مناطق العالم األخرى ولم تبدأ في 

االنخفاض إال منذ بداية عقد 2010. وفي عام 2016، بلغت 
كثافة الطاقة اإلجمالية إقليميًا حوالي 4.7 ميجا جول بمعادل 

القوة الشرائية للدوالر لعام 2011، بانخفاض قدره حوالي 3 
في المائة على مدى فترة السنوات الست.

ونتيجة للتخلف عن معدل نمو كفاءة استخدام الطاقة 
حسب مقصد هدف التنمية المستدامة 7.3 البالغ 2.6- في 

المائة، يحتاج التقدم نحو مقاصد عام 2030 اآلن إلى تحسيٍن 
متوسُطه 2.7- في المائة في كثافة الطاقة على الصعيد 

العالمي وتحتاج المنطقة العربية إلى تحقيق تحسين سنوي 
إقليمي إجمالي مركب يبلغ متوسطه 3.4 في المائة.

ولتحقيق هذه الزيادة في متوسط التحسن السنوي في 
كفاءة استخدام الطاقة، سيكون من الضروري رفع مستوى 
االستثمار في كفاءة استخدام الطاقة بقدر كبير، ولألدوات 

المالية دور رئيسي في هذا الصدد.

ومما يعّقد تحقيق مستويات أعلى من كفاءة استخدام 
الطاقة في المنطقة العربية مسألة »الهشاشة في مجال 

الطاقة النابعة عن عجز الدول عن ضمان وصول الجميع 
إلى خدمات الطاقة الميسورة التكلفة والحديثة والموثوقة 
وتوفيرها لألجيال الحالية والمقبلة«5. والهشاشة في مجال 
الطاقة، أي »غياب الضمانات الالزمة لكفالة استدامة أنماط 

العرض والطلب في قطاع الطاقة، على الرغم من أهمية هذه 
الضمانات في دعم النمو االقتصادي واالجتماعي والتنمية 

على المدى الطويل«6، ناجمة عن تحديات عدة، بما في ذلك: 
)أ( اإلخفاق في اتخاذ تدابير فعالة لضبط الطلب على الطاقة، 

)ب( عدم تنّوع مزيج الطاقة وكثافة االنبعاثات الكربونية؛ 
)ج( صعوبة الحصول على الطاقة الميسورة التكلفة 

والمستدامة والحديثة، وما يترتب على ذلك من مخاطر.

جيم. فرصة تحقيق كفاءة استخدام الطاقة في المباني
قدرت الوكالة الدولية للطاقة أن االستثمار العالمي في كفاءة 

استخدام الطاقة في عام 2018 بلغ 240 مليار دوالر7، أي ما 
يقرب من 13 في المائة من إجمالي االستثمارات في قطاع 

 الطاقة. وقد تحسنت كثافة الطاقة عالميًا بنسبة 2 في المائة 
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باستخدام إطار عمل إلنتاجية الطاقة. 

في عام 2019، ولكن بنسبة 1.6 في المائة فقط لدى تعديلها 
لمراعاة اعتبارات الطقس8، وهو معدل أقل بكثير من المعدل 

المطلوب لتحقيق سيناريو التنمية المستدامة الذي وضعته 
الوكالة الدولية للطاقة وهو 3.6 في المائة بين عامي 2020 

و2040. وتشير التقديرات أن تحقيق هذا السيناريو يتطلب 
استثمار 825 مليار دوالر في كفاءة استخدام الطاقة بين عامي 

2019 و2050، أي بمعدل أكبر من المعدل الحالي بـ 3.4 مرات9.

ولزيادة معدل االستثمار في كفاءة استخدام الطاقة، يتعين على 
البلدان والمناطق جميعًا أن تطور أدوات تمويل فعالة لجميع 

القطاعات. وألسباب عديدة، ُيستكشف بعضها أدناه، كان التقدم 
في تحسين كفاءة استخدام الطاقة في المنطقة العربية متخلفًا. 
وللتغلب على ذلك، سيكون من الضروري زيادة معدل االستثمار 

زيادًة كبيرة. وأدوات التمويل وسيلة يمكن استخدامها لهذا 
الغرض، ويركز هذا التقرير على استخدام هذه األدوات.

وقد أفاد تقييم أجرته لجنة األمم المتحدة االقتصادية 
واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا( في عام 2018 10 أن 28 في 
المائة من إجمالي إمدادات الطاقة األولية في المنطقة العربية 
اسُتخدم في المباني في عام 2015، أي ما يعادل 21 في المائة 

من إجمالي االستهالك النهائي للطاقة، مع اختالفات واسعة 
بين مجموعات البلدان، من 15 في المائة في بلدان مجلس 

التعاون الخليجي إلى 29 في المائة لبلدان المشرق العربي و28 
في المائة لبلدان المغرب العربي و53 في المائة للبلدان العربية 

األقل نموًا.

وقد تزايدت كثافة الطاقة المستخدمة في المباني في 
المنطقة، بدءًا من نقطة انطالق منخفضة نسبيًا – حوالي 96 

كيلوواط-ساعة/م2/سنة11 في عام 2012، أي أقل بنسبة 40 
في المائة من المتوسط العالمي البالغ 165 كيلوواط-ساعة/

م2/سنة  ويرجح أن يزداد استهالك الطاقة في قطاع اإلسكان 
والقطاع التجاري على مدى العقود المقبلة. ويعزى االنخفاض 

السابق في معدالت كثافة الطاقة أساسًا إلى انخفاض 
متطلبات التدفئة في المناطق ذات المناخات المعتدلة إلى 
الحارة وخمود الطلب على تكييف الهواء، وهو طلب يزداد 

مع التنمية االقتصادية. ومجلس التعاون الخليجي استثناء 
ملحوظ لهذا ألنه مستويات تكييف الهواء فيه عالية جدًا. 

وإذا ما بقيت االتجاهات الحالية على حالها دون تغيير، 
ستستهلك المباني في المنطقة العربية 1,450 تيراواط-ساعة 

بحلول عام 2030، أي ضعف ما كانت تستهلك في عام 2005، 
وألفي تيراواط-ساعة بحلول عام 2050، أي ضعف استهالك 

عام 2015 12.

ولم ُتدرس إمكانات كفاءة استخدام الطاقة في قطاع المباني 
في المنطقة العربية دراسة شاملة كما ُدرست في مناطق أخرى، 

لكن من الواضح أن هناك إمكانات كبيرة، مع اختالفات واسعة 
بين البلدان تعكس أوجه الالمساواة بينها. ويبين التحليل أن 

تحديث مخزون المباني الحالي يشكل فرصة كبيرة، يل إن 
برنامج تحديث أساسي ال يتطلب استثمارات رأسمالية كبيرة 

يمكن أن يوفر 85 تيراواط-ساعة/سنة بحلول عام 2030. ويمكن 
لبرنامج تحديثي أقوى أن يوفر ما يصل إلى 470 تيراواط-

ساعة/سنة، أي ما يقرب من ثلث استهالك الطاقة في قطاع 
المباني بعد عام 2030 13. وخلص تقييم أجرته اإلسكوا لعام 

2018 إلى أن »عمليات إعادة تجهيز المباني القائمة ستؤدي إلى 
تخفيض االستهالك النهائي للطاقة في قطاع المباني بنسبة تزيد 

على 30 في المائة بحلول عام 2050، وبحوالي 50 في المائة 
إذا ما اقترنت هذه العمليات بتطبيق شامل للمعايير الدنيا ألداء 
الطاقة وقوانين كفاءة استخدام الطاقة في المباني، وذلك في 

حال تنفيذ برامج كفاءة استخدام الطاقة في المباني خالل فترة 
عشر سنوات، اعتبارا من عام 2030«.

وباإلضافة إلى الفوائد المتعلقة بالطاقة مباشرة، يحقق تحسين 
كفاءة استخدام الطاقة فوائد متعددة أخرى، بما في ذلك: التأثير 

على النمو االقتصادي، والتأثير على إنتاجية العمل، واجتناب 
تكاليف االستثمار في نقل وتوزيع الكهرباء، وتعزيز السالمة 
والراحة، وزيادة قدرة قطاع الطاقة على الصمود والتكّيف، 

وتوفير فرص عمل. وقد قدرت إحدى الدراسات التي أجريت 
لمجلس التعاون الخليجي أن فترة استرداد تكاليف برنامج 

تحديثي عميق لكفاءة استخدام الطاقة في المباني تنخفض 
من 11-70 سنة إلى 7-23 سنة إذا ما تضّمن التحليل االقتصادي 

الفوائد النُظمية األوسع نطاقًا14.

غير أن التعديالت التحديثية ليست غير جزء من القصة في 
المنطقة العربية، إذ يتمثل أحد التحديات الرئيسية في مواجهة 

النمو الديمغرافي واالقتصادي المطرد وزيادة التحضر في ضمان 
تشييد مبان جديدة بمستويات عالية جدًا من كفاءة استخدام 
الطاقة الجتناب الوقوع في استهالك للطاقة مرتفع على مدى 

عمر المباني الذي قد يمتد عدة عقود على األقل.
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وثمــة شــاغل آخــر هــو الطلــب المتزايــد علــى التبريــد، وهو 
ضــروري فــي معظــم المنطقــة. وفــي المغــرب العربــي، تتراوح 

معــدالت انتشــار أجهــزة تكييــف الهــواء الحاليــة بيــن 40 
و50 فــي المائــة، ويتوقــع أن تتجــاوز 80 فــي المائــة بحلــول 

عــام 152030. وإذا مــا ُلّبــي هــذا الطلــب علــى خدمــات التبريــد 
مــن خــالل نظــم تكييــف الهــواء التقليديــة، سيتســبب ذلــك 

بضغــط كبيــر علــى نظــم الكهربــاء ويتطلــب اســتثمارًا إضافيــًا 
فــي قــدرة توليــد الكهربــاء إذ أن الطلــب علــى الطاقــة وذروة 

الطلــب علــى الطاقــة يــزدادان مــع ارتفــاع أحمــال التبريد. 
هكــذا، إيجــاد حلــول تبريــد أكفــأ وأكثــر اســتدامة ضروري 

ضــرورة الزمــة للمنطقة.

دال. العوائق أمام تمويل كفاءة استخدام الطاقة في المباني
يواجه تمويل كفاءة استخدام الطاقة عمومًا، وتحديدًا في 
المباني، عددًا من العوائق بالمقارنة مع تمويل مشاريع إمداد 

الطاقة. وهذه العوائق، التي يرد بعضها في اإلطار 1، عالمية الطابع 
وتتفاقم بسبب مشاكل نقص القدرات في مجاالت ثالثة هي: 

قدرة مستهلكي الطاقة على فهم التحسينات في كفاءة استخدام 
الطاقة واتخاذ القرارات بشأنها، وسلسلة التوريد الالزمة لتصميم 

وتطوير وتنفيذ مشاريع كفاءة استخدام الطاقة على نطاق واسع، 
وقدرة المؤسسات المالية على إنشاء مشاريع كفاءة استخدام 

الطاقة وتقدير قيمتها وتقييم المخاطر التي تكتنفها.

وليست التحديات والعوائق التي تجابهها الدول العربية من حيث 
تمويل كفاءة استخدام الطاقة فريدة من نوعها، فهي تتكرر في 

العديد من بلدان العالم. ووفقًا لوكالة الطاقة الدولية16، توقف 

النمو العالمي في االستثمار في كفاءة استخدام الطاقة في عام 
2018. وتبّين أرقام االستثمار التي جمعتها الوكالة، والتي تستند 

إلى إنفاق المستهلكين والشركات اإلضافي على تكنولوجيات 
أكفأ من البدائل المتاحة في السوق، أن المباني ال تزال تتلقى 

أكبر حصة من االستثمارات العالمية في كفاءة استخدام الطاقة 
– حوالي 139 مليار دوالر في عام 2018، بالمقارنة مع القطاعات 
األخرى، لكن االستثمار انخفض بنسبة 2 في المائة بالمقارنة مع 

عام 2017 17.غير أن هذه االستثمارات، على ما يبدو، ال تتزايد 
سنة إثر سنة، وال يزال مستواها أقل بكثير من مستوى إمكانات 
االستثمار في كفاءة استخدام الطاقة في هذا القطاع المسؤول 

عن 39 في المائة من انبعاثات الكربون العالمية18.

هاء. عوائق أمام تمويل كفاءة استخدام الطاقة في المباني خاصة 
بالمنطقة العربية

هناك عوائق أمام تمويل كفاءة استخدام الطاقة في المباني 
خاصة بالمنطقة العربية. فال تزال معونات دعم الطاقة لفئات 

متنوعة من المستخدمين سمة مميزة للعديد من أسواق الطاقة 
العربية، رغم أن حجم هذه المعونات آخذ في االنخفاض مع 

تقدم اإلصالح في بعض البلدان. وقد تناول تقرير »استدامة 
الطاقة في قطاع المباني في المنطقة العربية« التغّيرات األخيرة 

في دعم أسعار الوقود للمستخدم النهائي وبنية أسعار الكهرباء 
في المنطقة العربية. ويقوم إصالح أسعار الطاقة بدور تمكيني 

هام في دفع االستثمار في كفاءة استخدام الطاقة19.

وعلى الرغم من تخفيض معونات الدعم، ال تزال أسعار الطاقة 
)الوقود والكهرباء( منخفضة، ما يعني أن حوافز االستثمار في 

تحسين كفاءة استخدام الطاقة ضعيفة. واللوائح المتعلقة 

بكفاءة استخدام الطاقة، مثل المعايير الدنيا لألداء الطاقي، 
مجزأة وجديدة نسبيًا في العديد من البلدان العربية، وحتى 

عندما توجد لوائح تنظيمية، قد تكون آليات االمتثال غير 
منتظمة بسبب االفتقار إلى القدرات المؤسسية وبناء القدرات 

وإنفاذ اللوائح.

وفي البلدان العربية ذات الدخل المتوسط األدنى والبلدان العربية 
األقل نموًا، تكاد تكون المعلومات المتعلقة بالتوفير في استهالك 
الطاقة وإمكانات النفاذ إلى األسواق المالية غير موجودة. وهناك 
أيضًا جانب إعطاء األولوية لزيادة فرص الحصول على الطاقة، 

حتى مع استخدام الوقود التقليدي، دون النظر إطالقًا في كيفية 
معالجة مسألة الكفاءة والحاجة إلى الطاقة النظيفة. وحتى 

في البلدان العربية ذات الدخل المرتفع، توجد اختالفات بين 
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البلدان، وما تزال األولوية تاريخيًا للتنمية السريعة والتحسينات 
السريعة في مستويات المعيشة التي ال تزال تتجاهل الحاجة 
إلى مستويات أعلى من الكفاءة. وأما مراجعة مدونات كفاءة 

استخدام الطاقة في المباني فجديدة نسبيًا.

وثمة عامل آخر في المنطقة هو بنية السوق النموذجية 
لصناعتي الطاقة والكهرباء. فالبنى التي تقوم على مرافق 

احتكارية تملكها الدولة وتجمع معًا التوليد والنقل والتوزيع 
والبيع بالتجزئة تعوق االستثمار في كفاءة استخدام الطاقة ألن 

تكاليف عدم االستثمار تكون في العادة مخفية. ويعني انعدام 
المنافسة أيضًا أنه ليس لدى موردي الطاقة من الدوافع ما 

يحثهم على تمييز أنفسهم من خالل توفير خدمات طاقة مثل 
رفع كفاءة استخدام الطاقة، كما يحدث في العديد من البلدان 

األخرى خارج المنطقة.

وأخيرًا، ينبغي أال تهمل مناطق النزاع في المنطقة باعتبارها 
تحديًا رئيسيًا يعوق المبادرات الرامية إلى تحقيق كفاءة 

استخدام الطاقة وغيرها من التدابير التي تركز على التنمية.

اإلطار 1. عوائق محددة أمام تمويل مشاريع كفاءة 
استخدام الطاقة

يواجه تمويل كفاءة استخدام الطاقة، وتحديدًا في المباني، عددًا 
من العوائق المخصوصة التي تجعله أصعب، مثاًل، من تمويل الطاقة 

المتجددة. وهي تشمل ما يلي:

أحجام المشاريع: تميل المشاريع المعتادة، حتى داخل المباني 	 
التجارية الكبيرة ومباني القطاع العام، إلى أن تكون صغيرة 

وفقًا لمعايير مقدمي رأس المال. وهذا يعني أن تكاليف 
الصفقات عالية بالنسبة لمبلغ رأس المال المستثمر. ويعني ذلك 
أيضًا أنه الستثمار مبالغ كبيرة من رأس المال، تدعو الحاجة إلى 
تجميع مشاريع عدة، ما يتطلب درجة عالية من التوحيد القياسي.

عدم وجود دفق لإليرادات: على عكس مشاريع توليد الطاقة، 	 
ليست النتيجة طاقة يمكن قياسها ثم تحويلها إلى سيولة 

نقدية، بل إنها توفير الستهالك الطاقة فيما بعد، ما يجعل ضمان 
الفوائد أمرًا صعبًا.

فجوة األداء: لدى مشاريع كفاءة استخدام الطاقة »فجوة 	 
أداء«، هي الفرق بين النتائج المصممة والنتائج الفعلية. ويمكن 

أن تحدث هذه الفجوة ألسباب عدة، بعضها خارج عن سيطرة 
المطّور، كاألحوال الجوية، وبعضها يمكن التحّكم فيه أو التأثير 
عليه، مثاًل باستخدام المعايير الدولية لتصميم وتطوير المشاريع.

انقسام الحوافز: في المباني المستأجرة، يدفع المستأجر في 	 
العادة فواتير الطاقة. وليس هناك ما يشّكل حافزًا للمالك كي 

ينشئ تدابير لكفاءة استخدام الطاقة، إذ أن فوائد ذلك لن تعود 
عليه، بل على المستأجر.

توّزع عملية صنع القرار: في بعض الحاالت، مثاًل في حالة الشقق 	 
السكنية، تتطلب اللوائح المحلية من كل مستأجر الموافقة على 
تدابير كفاءة استخدام الطاقة التي تؤثر على المبنى بأكمله، ما 

قد يجعل الحصول على هذه الموافقة صعبًا.

انخفاض تكاليف الطاقة: تتأتى الفوائد المالية لكفاءة استخدام 	 
الطاقة من التوفير في اإلنفاق على الطاقة، فإذا كانت تكاليف 
الطاقة منخفضة بسبب معونات الدعم فإن ذلك يقلل الوفر، ما 

يؤثر على الجاذبية المالية لمشاريع التوفير في استهالك الطاقة.

©iStock.com/oatawa

©iStock.com/NicoElNinov
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يحدد هذا الفصل بإيجاز أدوات تنفيذ السياسات الرئيسية المتاحة لتعزيز كفاءة استخدام الطاقة في قطاع المباني. 
وتستخدم كإطاٍر األدواُت التي بحثها تقرير منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا الصادر عن المؤسسة األلمانية للتعاون 
الدولي. ويتناول الفصل أيضًا الحاجة إلى ربط أدوات التمويل باألدوات السياساتية ويحدد أدوات التمويل الممكنة لكل 

أداة من أدوات السياسة. واألدوات السياساتية هي آليات لزيادة الطلب على تحسين كفاءة استخدام الطاقة، ومن 
المهم ضمان توفير التمويل الكافي لتلبية االحتياجات االستثمارية الناجمة عن ذلك الطلب المتزايد. ويمكن للربط المباشر 

بين األدوات السياساتية وأدوات التمويل أن يؤدي إلى زيادة فعالية النوعين من األدوات كليهما.

وينبغي ربط أدوات تمويل كفاءة استخدام الطاقة ربطًا مباشرًا بأدوات تنفيذ سياسات كفاءة استخدام الطاقة، إذ أن 
األدوات السياساتية الناجحة ستؤدي إلى دفق من احتياجات االستثمار التي تحتاج إلى تمويل بطريقة ما.

أدوات تنفيذ سياسة كفاءة استخدام الطاقة للمنطقة 
العربية ودور أدوات التمويل

2

 Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit )GIZ(, 2020. Innovative Energy Efficiency Instruments for the  .20
.MENA Region

ألف.  أدوات سياسة كفاءة استخدام الطاقة في المنطقة العربية
يحدد تقرير المؤسسة األلمانية للتعاون الدولي »أدوات 
مبتكرة لكفاءة استخدام الطاقة لمنطقة الشرق األوسط 

وشمال أفريقيا« عشر أدوات سياساتية يمكن استخدامها 
للمساعدة على تحسين كفاءة استخدام الطاقة في المنطقة. 
ورغم أن األدوات الواردة ليست خاصة بقطاع المباني، يمكن 

مع ذلك تطبيق العديد منها أو أنها ذات صلة. ويرد أدناه 
وصف لهذه األدوات20.

ُنظم المزاد لكفاءة استخدام الطاقة
مزادات كفاءة استخدام الطاقة أداة سياساتية تهدف 

إلى تحقيق وفور في الطاقة بأسعار مغرية للغاية. وهناك 
للمزادات آليتان رئيسيتان تسمحان للجهات الفاعلة في 

السوق بتقديم عطاءات، أوالهما المناقصات التنافسية التي 
يفوز بموجبها أقل العطاءات سعرًا، وثانيتهما إطار يحدد سعر 

كل وحدة من وحدات التوفير في استهالك الطاقة ويدعو 
الجهات الفاعلة في السوق إلى تقديم مقترحات لتوليد وفور 

بالسعر المعين لكل وحدة.

األهداف اإللزامية لكفاءة استخدام الطاقة
األهداف اإللزامية لكفاءة استخدام الطاقة في قطاعات 
محددة هي إحدى األدوات التي يمكن تطبيقها لترجمة 

األهداف الوطنية إلى أهداف محلية وقطاعية. ورغم أن 
هذه األداة يمكن أن تطّبق على قطاعات رئيسية كالصناعة 

والتجارة والنقل، تستهدف هذه األداة أكثر ما تستهدف 
القطاعات الصناعية الكبيرة الكثيفة االستخدام للطاقة، بما 

في ذلك قطاعي الكهرباء وتكرير النفط.

برامج كفاءة استخدام الطاقة التي تديرها الشركات 
العامة إلمدادات الطاقة 

تتطلب برامج كفاءة استخدام الطاقة التي تديرها شركات 
عامة إلمدادات الطاقة وضع لوائح تلزم موزعي الكهرباء أو 

تجار الكهرباء بالتجزئة بالحد من استهالك زبائنهم للطاقة 
من خالل دعم تنفيذ تدابير كفاءة استخدام الطاقة. ويمكن 

أن تكون األهداف إلزامية أو طوعية، وقد يختلف تصميم 
البرامج لتحقيق األهداف من برنامج آلخر.
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شبكات كفاءة استخدام الطاقة ذات األهداف الطوعية
شبكات كفاءة استخدام الطاقة هي منصات وآليات طوعية 

تجمع مستهلكي الطاقة معًا لتبادل الخبرات والتعاون على 
زيادة معرفتهم بكفاءة استخدام الطاقة والقيام بخطوات 

متضافرة لتحسين هذه الكفاءة. ويمكن تشكيل شبكات 
كفاءة استخدام الطاقة عبر القطاعات، كما يمكن أن تكون كل 

شبكة خاصة بقطاع محدد وطوعية. 

أسعار الكهرباء الدينامية

يمكن أن يؤدي التسعير الديناميكي للكهرباء إلى إقامة 
صلة بين سعر التجزئة للكهرباء والتكاليف الحدية  إلنتاج 

الكهرباء. ويمكن لنهج التسعير الديناميكي استخدام وقت 
االستخدام أو التسعير للذروة الحرجة أو التسعير في الزمن 
الحقيقي. ويحّمل التسعير الديناميكي المنتفعين قدرًا أكبر 

من التكلفة الحقيقية الستخدام الكهرباء على أساس الوقت، 
ويمكن أن يشجع الكفاءة واالستجابة للطلب وتخزين الطاقة.

آليات تسريع استبدال رصيد المعدات واألجهزة 
المستخدمة للطاقة

توفر هذه اآلليات حوافز لتشجيع المستهلكين على التخلص 
من المعدات واألجهزة القديمة األقل كفاءة على النحو 

الصحيح واستبدالها ببدائل جديدة عالية الكفاءة. وهي 
تكمل المعايير اإللزامية وسياسات بطاقات التعريف  بتسريع 

تغلغل المنتجات التي تتجاوز المتطلبات القياسية في السوق 
وبإعداد السوق لمتطلبات إلزامية أعلى في المستقبل.

آليات التأمين على التوفير في استهالك الطاقة في عقود 
األداء الطاقي

يهدف التأمين على التوفير في استهالك الطاقة إلى حفز 
االستثمارات في كفاءة استخدام الطاقة بتخفيف المخاطر 

المرتبطة باحتمال أال تكون االستثمارات مجدية إذا كانت 
وفور الطاقة المتحققة أقل من المتوقع. ويوفر التأمين ضمانًا 

للمستثمرين بأنهم سيحققون عوائدهم المستهدفة ويمرر 
مخاطر األداء إلى مقّدم التأمين.

االتفاقات الطوعية

االتفــاق الطوعــي هــو عقد ُيتوصل إليــه بالتفاوض بين 
الســلطات العامة وشــركة أو مجموعة شــركات في قطاع 

معيــن، يتضمــن مثــاًل أهدافًا وجــداول زمنية التخاذ تدابير 
لتحســين كفاءة اســتخدام الطاقة أو خفض انبعاثات غازات 
الدفيئــة، ويحــدد أيضــًا المكافــآت والعقوبات. وتعّرف الوكالة 
الدوليــة للطاقــة االتفــاق الطوعــي على أنه »عقد أساســًا بين 

الحكومــة والصناعــة، أو أهــداف تفاوضيــة مع التزامات 
وجــداول زمنيــة تتعهــد بها األطراف المشــاركة جميعًا«. وقد 

تشــمل االتفاقــات الطوعيــة أيضــًا تقديم الدعم للمســاعدة على 
بنــاء رابطــات صناعيــة وطنيــة ودولية يمكن أن تســاعد على 

بناء الســوق وأن تكون شــريكًا للمنظمين لضمان أن تكون 
األنظمة متوازنة21.

األدوات القائمة على ضريبة كفاءة استخدام الطاقة

تشجع الحوافز الضريبية على كفاءة استخدام الطاقة 
الممارسات و/أو االستثمارات التي تحسن كفاءة استخدام 

الطاقة. وقد يتخذ الحافزشكل خصم ضريبي أو حسم 
تعويضي الحق.

شركات خدمات الطاقة الفائقة

هذه الشــركات هي كيانات مصممة لتنمية ســوق االســتثمارات 
في كفاءة اســتخدام الطاقة، عادًة باســتخدام نهج عقد 

األداء الطاقــي، ويمكــن أن تتخــذ أشــكااًل مختلفــة. ومن األمثلة 
الرائــدة فــي المنطقة العربية شــركة االتحــاد لخدمات الطاقة 

)االتحاد إســكو( في اإلمارات العربية المتحدة والشــركة 
الوطنيــة لخدمــات كفــاءة الطاقة )ترشــيد( فــي المملكة العربية 

الســعودية، وهمــا تقومــان بتجميــع الطلب الكلي وأعمال 
التطوير وتأمين تنفيذ المشــاريع من شــركات خدمات الطاقة 

فــي القطــاع الخــاص وتأمين مصادر لتمويل االســتثمارات، 
كمــا تعمــالن علــى بنــاء قدرات مالكــي المباني والقدرات في 

سلســلة التوريد.

ويبين هذا التقرير أن لشركات خدمات الطاقة الفائقة وظائف 
متعددة، فهي عامل تمكين للصفقات إذ أنها تطور المشاريع، 
وهي أداة تمويل إذ أنها تجلب رأس المال لتطوير المشاريع 

)وربما، حسب واليتها وهيكلها، تمويل المشاريع أيضًا(، وهي 
أداة للسياسة العامة عندما تنشئها الحكومات.

يلخص الجدول 1 أدوات السياسة العامة واستخدامها داخل 
المنطقة العربية وبساطة تنفيذ كٍل منها وقابليتها للنقل 

والتكرار وقدرتها على تحويل السوق.
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الجدول 1. نظرة عامة على أدوات سياسة كفاءة استخدام الطاقة في المنطقة العربية

قابلية النقل وقابلية بساطة التنفيذالوجود في المنطقةاألداة
التكرار

القدرة على تحويل 
السوق

ُنظم المزاد لكفاءة استخدام 
كبيرة نوعًا ماالنقل سهل إلى حدٍّ مابعض العوائقغير موجودة عمليًاالطاقة

األهداف اإللزامية لكفاءة 
كبيرة نوعًا ماالنقل سهلالتنفيذ سهل إلى حدٍّ ماغير موجودة عمليًااستخدام الطاقة

برامج كفاءة استخدام الطاقة 
المدارة من شركات عامة 

إلمدادات الطاقة
كبيرة نوعًا مابعض العوائقالتنفيذ معقد إلى حدٍّ ماغير موجودة عمليًا

شبكات كفاءة استخدام 
الطاقة ذات األهداف 

الطوعية
متوسطةالنقل سهل إلى حدٍّ ماالتنفيذ سهل إلى حدٍّ ماأمثلة قليلة فقط

تسعير الكهرباء على أساس 
إدارة الطلب أو أسعار 

الكهرباء الدينامية
الظروف خاصة بالسياق إلى التنفيذ معقد إلى حدٍّ ماأمثلة قليلة فقط

كبيرة نوعًا ماحدٍّ ما

آليات تسريع استبدال 
رصيد المعدات واألجهزة 

المستخدمة للطاقة
كبيرة نوعًا مابعض العوائقبعض العوائقأمثلة قليلة فقط

آليات التأمين على التوفير 
في استهالك الطاقة في 

عقود األداء الطاقي
متوسطةالنقل سهل إلى حدٍّ مابعض العوائقغير موجودة عمليًا

متوسطةالنقل سهل إلى حدٍّ مابعض العوائقفي بعض البلداناالتفاقات الطوعية

األدوات القائمة على ضريبة 
الظروف خاصة بالسياق إلى بعض العوائقغير موجودة عمليًاكفاءة استخدام الطاقة

كبيرة نوعًا ماحدٍّ ما

شركات خدمات الطاقة 
كبيرة نوعًا ماالنقل سهل إلى حدٍّ مابعض العوائقفي بعض البلدانالفائقة

.GIZ, 2020. Innovative Energy Efficiency Instruments for the MENA Region :المصدر

باء. الصلة بين أدوات السياسات وأدوات التمويل
الهدف من أدوات تنفيذ سياســات كفاءة اســتخدام الطاقة 

هو ضمان أو تســريع ســن السياســات ذات العالقة من 
خالل مجموعة متنوعة من الوســائل، بما في ذلك تشــجيع 

الســلوكيات وتحفيز االســتثمارات، ســواء كان ذلك كتعديالت 
تحديثية لتحســين الكفاءة أو كاســتثمارات في مباٍن أو ُنظم 

أو أجهــزة جديــدة ذات كفــاءة اســتخدام عاليــة. ولذا، ينبغي 
أن تكون هناك صلة مباشــرة بين أدوات  تنفيذ السياســات 

جميعها وأدوات التمويل المناســبة، وينبغي أن تكون مســألة 
كيفية تمويل فرص االســتثمار الناشــئة عن تأثير أدوات 

السياســات جزءًا أساســيًا من تصميم أي أداة من هذا القبيل.
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ويفتــرض أن تــؤدي األدوات المحــددة أعــاله، لدى قيامها 
بدورهــا جيــدًا، إلــى زيادة الطلب على كفاءة اســتخدام 

الطاقــة وإلــى توفيــر مجموعــة من فرص االســتثمار في ذلك 
التي يتعين تمويلها بطريقة ما، ســواء مباشــرة من جانب 

المســتخدم النهائي )المنظمة أو المســتهلك الفرد( أو بواســطة 
أداة مــن طــرف ثالــث. ودون وضع أدوات مالية مناســبة 

لضمان تمويل وتنفيذ المشــاريع الناشــئة، أو على األقل نســبة 
كبيرة منها، ســتظل كفاءة اســتخدام الطاقة موردًا محتماًل 
بــداًل مــن أن تكــون موردًا مســتغاًل. ومــن المهم، لدى تصميم 

أداة سياســاتية، أن توجــه الجهــات الفاعلــة المتأثــرة على األقل 
نحو وســائل مناســبة لتمويل المشــاريع التي تطور نتيجة 

لهــذه األداة. وينبغــي أن يهــدف واضعــو السياســات إلى إيجاد 
بيئة ألدوات تمويل مناســبة لقطاعات الســوق المختلفة 

وللظــروف المحليــة وبنــاء روابط واضحة بين أدوات 
السياســة العامة وأدوات التمويل.

يوضح الشكل 1 أثر األدوات السياساتية وأدوات التمويل 
على دورة تطوير وتنفيذ المشاريع. والمشاريع جميعها، مهما 
كانت صغيرة وأيًا كانت طبيعتها، تمر فعليًا بدورة مشتركة 

من التطوير إلى ضمان االكتتاب ثم التمويل والتشغيل. 
وهناك مشاريع تدخل دورة التطوير لكنها ال تمضي قدمًا إلى 

التمويل والتشغيل، ويمكن اعتبار ذلك بمثابة زنقة اختناق 
في العملية برمتها. وعلى الرغم من أن هذا النموذج ينطبق 

أساسًا على المشاريع الكبيرة التي تطورها منظمات، يبدو 
أن المستهلكين األفراد الذين يقررون شراء معدات كفاءة 

استخدام للطاقة يمرون هم أيضًا بهذه الدورة وإن لم تكن 
مقننة واضحة كما الحال في المشاريع الكبيرة. وتصمم 

األدوات السياساتية للتأثير على حجم المشاريع التي يجري 
تطويرها، أي على جانب الطلب، ويمكن أن تؤثر أدوات 

التمويل على حجم الطلب كما على حجم المشاريع التي 
تمول وتنفذ بالفعل. وستبحث األقسام الالحقة من هذا 

التقرير اآلليات التي تمكن من خاللها زيادة الطلب. ويمكن أن 
تتداخل األدوات السياساتية وأدوات التمويل.

تؤدي أدوات تمويل كفاءة استخدام الطاقة األدوار الهامة 
التالية في دعم السياسات وزيادة االستثمار:

توفير رأس المال المرصود خصيصًا لكفاءة استخدام 	 
الطاقة والذي يمكن أن يمّول مشاريع لم تكن لتحظى بدعم 

من تسهيالت التمويل العام.
توفير قناة تمويل لمشاريع ُتطّور استجابة ألدوات محددة 	 

من أدوات سياسات كفاءة استخدام الطاقة.

الشكل 1. أثر األدوات السياساتية وأدوات التمويل على 
دورة تطوير وتنفيذ المشاريع 

المصدر: المؤلف، اإلسكوا.

أدوات التمويل

حجم 
المشاريع 

التي يجري 
تطويرها

حجم 
المشاريع 

التي يجري 
تمويلها 

التشغيل التمويلضمان االكتتاب التطوير

أنبوب التطوير

األدوات 
السياساتية 

©iStock.com/phongphan5922

العمل كمحرك للطلب، من خالل دفع تطوير أعداد من 	 
المشاريع أكبر مما كان ممكنًا بخالف ذلك.

إثبات الطلب على مشاريع كفاءة استخدام الطاقة وأدائها.	 
العمل كنماذج للقطاع المالي ما يمّكن جذب المزيد من 	 

رؤوس أموال القطاع الخاص.
المساعدة على بناء قدرات تطوير وتمويل المشاريع، ما 	 

يمّكن إنشاء سوق لتمويل كفاءة استخدام الطاقة أكثر 
فعالية وأنشط.

وينبغي النظر في أدوات التمويل جنبًا إلى جنب مع األدوات 
السياساتية ومواءمة هذين الصنفين من األدوات معًا لضمان 

االرتقاء باالستثمار في مشاريع كفاءة استخدام الطاقة.
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يتناول هذا الفصل الجوانب األساسية لتصميم أدوات تمويل كفاءة استخدام الطاقة. ويبدأ بالحاجة إلى منظور 
ُنظمي ثم يدرس كل عنصر من العناصر األساسية الخمسة ألي أداة تمويلية، وهي: مصادر رأس المال، ونوع الوسيط 

المالي، ونوع رأس المال الُمقّدم، وأدوات تخفيف المخاطر، وعوامل تمكين الصفقات. ويرد في الفصل وصف 
لمختلف أنواع أدوات تخفيف المخاطر وعوامل تمكين الصفقات المتاحة لمصممي أدوات التمويل، مع إيضاح لها 

بأمثلة موجزة من أنحاء العالم.

تصميم أدوات تمويل كفاءة استخدام الطاقة
3

ألف. أهمية المنظور الُنظمي 
أدوات تمويــل كفــاءة اســتخدام الطاقــة مصممــة لزيــادة دفــق 

رأس المــال لهــذا الغــرض. ولتصميــم أدوات أكثــر فعاليــة، 
مــن المهــم تبنــي منظــور ُنظمــي لــدى تنــاول مســألة االرتقاء 

باالســتثمار فــي كفــاءة اســتخدام الطاقــة والنظــر فــي الســياق 
األوســع الذي يشــمل أســعار الطاقة وسياســات كفاءة 

اســتخدام الطاقــة وأدوات هــذه السياســات. ويقــدم الشــكل 1 
منظــورًا ُنظميــًا يــرد وصفــه أدناه.

لزيــادة دفــق رأس المــال إلــى كفــاءة اســتخدام الطاقــة، من 
الضــروري زيــادة )أ( حجــم المشــاريع التــي يجــري تطويرهــا، 

)ب( القــدرة علــى تطويــر وتنفيــذ وتمويــل المشــاريع، 
)ج( حجــم رأس المــال المتــاح لكفــاءة اســتخدام الطاقــة. 

وينطبــق هــذا أيضــًا علــى ســوق التعديــالت التحديثيــة 
 المصممــة لتحســين كفــاءة اســتخدام المبانــي القائمــة، 

 وأيضــًا علــى ســوق البنــاء الجديــد التــي لهــا أهميــة خاصة 
 فــي المنطقــة العربيــة. وقــد ُصمــم العديــد مــن أدوات

 التمويــل الموصوفــة هنــا لســوق التعديــل التحديثــي، لكــن 
هنــاك أمثلــة ُصممــت للمبانــي الجديــدة، كبرنامــج رومانيــا 

للمنــازل الخضــراء والرهــون العقاريــة الخضــراء وإكــوكازا 
وبرامــج بنــك التنميــة األلمانــي. ويمكــن أيضــًا التعامــل مــع 

ســوق البنــاء الجديــد بالتدخــل فــي العمليــات االســتثمارية 
لمصــادر التمويــل العقــاري القائمــة، ســواء كانــت عامــة أم 

خاصــة، لضمــان إدراج تدابيــر كفــاءة اســتخدام الطاقــة فــي 
تصاميــم المبانــي.

ويمكن أن يتأثر الطلب على مشاريع كفاءة استخدام الطاقة 
بالعوامل التالية: أسعار الطاقة؛ وأدوات سياسات كفاءة 

استخدام الطاقة مثل الحد األدنى من معايير األداء الطاقي 
التي تحفز صناع القرار على تحسين كفاءة استخدام الطاقة 

في مبناهم أو منشأتهم أو تطوير مبنى عالي الكفاءة؛ 
والعوامل الخارجية بما في ذلك النمو الديمغرافي وأذواق 
وتوجهات المستهلكين؛ والقدرة المتأصلة في القطاع على 
تطوير المشاريع، مثاًل في سلسلة اإلمداد لكفاءة استخدام 

الطاقة؛ ووجود عوامل تمكين للصفقات مثل المساعدة على 
تطوير المشاريع أو أطر الشراء.

والقدرة على تمويل المشاريع مدفوعة أساسًا بتوفر رأس 
المال الالزم لتحقيق كفاءة استخدام الطاقة، لكن توفر 
رأس المال ليس كافيًا بحد ذاته. ويمكن لوجود أدوات 

تخفيف للمخاطر أن يبني القدرة على التمويل ويساعد على 
زيادة رأس المال المتاح. ويمكن لرأس المال أن يأتي من 

المصادر التالية: الحكومات، والمصارف المتعددة األطراف، 
والمستثمرون المؤسسيون، والشركات، واألفراد، وغير ذلك 

من مصادر، كالمصادر الخيرية مثاًل.

وتأخذ أدوات التمويل المصممة جيدًا هذه العناصر جميعها 
كنظام متسق ال كمجرد عناصر مفردة، فتتناول القوى الدافعة 

للطلب الحاسمة، وعوامل تمكين الصفقات، وأدوات تخفيف 
المخاطر، ورأس المال المتاح.
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الحكومة

شركات

مستثمرون 
مؤسسيون

آخرون

أفراد

ضمان االكتتاب التمويل التطويرالتشغيل

السياسات

أدوات سياساتية كالمعايير الدنيا لألداء الطاقي 

أسعار الطاقة والكربون

أدوات 
تخفيف 
المخاطر

القدرة 
على التمويل 

والتنفيذ

القدرة على 
التمويل

حجم 
المشاريع التي 
يجري تمويلها

الطلب على 
المشاريع

حجم 
المشاريع التي 
يجري تنفيذها 

المصدر: جمعها المؤلف، اإلسكوا.

أداة تمويل

رأس 
المال 

المتاح لكفاءة 
استخدام 

الطاقة

عوامل تمكين 
الصفقات

الشكل 2. القوى الدافعة الالزمة لتوسيع نطاق كفاءة استخدام الطاقة من منظور ُنظمي

 Organisation for Economic Co-operation and Development, 2015. Mapping Channels to Mobilise Institutional Investment in  .22
.Sustainable Energy: Green Finance and Investment. OECD Publishing, Paris

باء. العناصر الخمسة ألدوات تمويل كفاءة استخدام الطاقة
توّفر منظمة التعاون والتنمية االقتصادية إطارًا لفهم الكيفية 

التي يمكن بها للمستثمرين المؤسسيين القيام باستثمارات 
مستدامة في مجال الطاقة )في مشاريع أو شركات( من 
خالل أدوات التمويل. ويقدم هذا القسم وصفًا للعناصر 

األساسية ألدوات تمويل كفاءة استخدام الطاقة استنادًا إلى 
ذلك اإلطار22.

أحيانًا، تجمع األدوات المالية نوعًا واحدًا أو أكثر من أنواع 
التمويل مع آليات داعمة مثل أدوات تخفيف المخاطر، 

كالضمانات، في رزمة واحدة، فيؤدي ذلك إلى دفق االستثمار 
إلى مشاريع كفاءة استخدام الطاقة. كما يمكن لهذه األدوات 
أن تعمد لزيادة دفق الصفقات إلى استخدام عوامل تمكين، 

كالمساعدة على تطوير المشاريع.
والعناصــر الخمســة التــي تدخــل فــي تصميــم أدوات 

التمويــل هــي:

مصادر رأس المال.	 
نوع الوسيط المالي الذي ُينجز األداة.	 
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نوع رأس المال المقّدم )أداة رأس المال(.	 
استخدام أدوات تخفيف المخاطر.	 
استخدام عوامل تمكين الصفقات.	 

ويمكن الجمع بين هذه المكونات الخمسة بأشكال مختلفة 
إلنشاء أدوات تمويل. وهي مبينة في الشكل 3 وُتبحث أدناه 

مع أمثلة موجزة.

 Mapping Channels to Mobilise Institutional Investment in Sustainable .2015 ،المصدر: مقتبس من منظمة التعاون والتنمية االقتصادية
.Energy: Green Finance and Investment. OECD Publishing, Paris

الشكل 3. مكونات أدوات التمويل

مصادر رأس المال

الحكومة

وكاالت القطاع 
العام

مصارف

مؤسسات مالية 
غير مصرفية

مستثمرون 
مؤسسيون

شركات

أفراد

مصارف إنمائية 
متعددة األطراف

الوسطاء الماليون

خطوط االئتمان

صناديق مكّرسة لكفاءة استخدام 
الطاقة

صناديق تركز على 
التعديل التحديثي

صناديق تركز على 
البناء الجديد 

صناديق شراء أو 
تجديد عقارات 

صناديق شراء 
مستحقات

آخرون

دين

منح

أسهم

أدوات
شبه سهمية 

قروض ميزانين

قروض ممتازة 
مضمونة

قروض ممتازة غير 
مضمونة 

قروض تابعة

تأجير

قروض قابلة 
للتحويل

رهون عقارية

عوامل تمكين أدوات رأس المال
الصفقات

عمليات تطوير 
ووثائق معيارية 

موحدة

مساعدة على 
تطوير المشاريع

وحدة تطوير 
مشاريع

إطار مشتريات

تخزين

تجميع

شركة فائقة 
لخدمات الطاقة 

أدوات تخفيف 
المخاطر

آليات سداد أقل 
مخاطر

تعاقد على األداء 

تأمين

رأس مال تابع

توريق مالي

صناديق احتياطي 
خدمة الدين

رأس مال عام 

رأس مال 
مختلط

رأس مال خاص

1. مصادر رأس المال
مصــادر رأس المــال التــي يمكــن اســتخدامها في األدوات 

الماليــة هي:

الحكومات.	 
وكاالت القطاع العام )بما في ذلك السلطات اإلقليمية/	 

المحلية(.
المصارف اإلنمائية المتعددة األطراف.	 
المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية، والتي يمكن 	 

أن تشمل الشركات التي تقدم تمويل بائعين )أي التمويل 

الذي يمّكن البائع من إقراض المشتري(.
المستثمرون المؤسسيون.	 
الشركات )بما في ذلك شركات المرافق العامة(.	 
المستثمرون األفراد.	 

حجم فرص االستثمار في كفاءة استخدام الطاقة أكبر من 
أن يتوالها التمويل العام وحده. وحتى تصل االستثمارات 

في كفاءة استخدام الطاقة في المنطقة العربية إلى 10 
فــي المائــة مــن إجمالــي تكوين رأس المال الثابت )وذلك هو 
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النطــاق الوســط للبلــدان التــي وضعــت سياســات متطــورة 
لكفــاءة اســتخدام الطاقــة(، فإنهــا ســتحتاج إلــى زيادتهــا 3.7 

مــرات لتصــل إلــى 62 مليــار دوالر أمريكــي ســنويًا. والواقــع 
أن العديــد مــن أدوات تمويــل كفــاءة اســتخدام الطاقــة علــى 

الصعيــد العالمــي تســتند حتــى اآلن إلــى حــدٍّ كبيــر تقريبــًا 
إلــى أمــوال مــن الحكومــات ومصــارف التنميــة المتعــددة 

األطــراف، ولكــن إذا كان للمنطقــة العربيــة، بــل ولبقيــة 
العالــم، تحقيــق اإلمكانــات الكاملــة لكفــاءة اســتخدام الطاقــة، 

مــن الضــروري زيــادة اســتثمارات القطــاع الخــاص. وينبغــي 
اســتخدام رأس المــال العــام لتحفيــز أو حشــد اســتثمارات 

القطــاع الخــاص، ويســتخدم هــذا النهــج بعــض أدوات 
التمويــل التــي يــرد وصفهــا فــي القســم التالــي. وينبغــي علــى 

وجــه التحديــد اســتخدام التمويــل العــام لتمويــل أدوات 
لتمكيــن الصفقــات وأدوات لتخفيــف المخاطــر كتلــك المبينــة 

أدنــاه، وإنشــاء وســائط متخصصــة مثــل شــركات خدمات 
الطاقــة الفائقــة. ويمكــن لمــزج رأس المــال العــام مــع رأس 
المــال الخــاص تقليــل تكلفــة رأس المــال علــى المنتفعيــن، 
مــا يمكــن أن يرفــع مســتوى التوفيــر فــي اســتهالك الطاقــة 

الفّعــال التكلفــة ويكــون حافــزًا يمّكــن صفقــات مــا كانــت 
لتحــدث لــوال ذلــك. وَتِعــُد الشــراكة بيــن القطاعيــن العام 

والخــاص، أي نمــوذج رأس المــال المختلــط، عندمــا تصمــم 
تصميمــًا صحيحــًا، بالكثيــر مــن حيــث المســاعدة علــى 

زيــادة االســتثمار فــي كفــاءة اســتخدام الطاقــة، ال ســيما 
أن المســتثمرين المؤسســين فــي القطــاع الخــاص أصبحــوا 

مهتميــن وبتزايــد باالســتثمار فــي كفــاءة اســتخدام الطاقــة، 
لكنهــم يفتقــرون إلــى الخبــرة وإلــى الثقــة فــي فئــة األصول 

هــذه. غيــر أن ذلــك يتطلــب مواءمــة حوافــز القطــاع الخاص 
مــع أهــداف األثــر العــام، مثل األهــداف المحــددة لخفض 

االنبعاثــات. وقــد اســُتخدم هــذا النهــج بنجــاح فــي أوروبا، 
فاســتخدمه مثــاًل صنــدوق لنــدن لكفــاءة اســتخدام الطاقــة 

والصنــدوق األوروبــي لكفــاءة اســتخدام الطاقــة )ترد 
دراســات الحالــة فــي قســم الحــق(. وتتضمــن التفويضــات 

االســتثمارية وهيــاكل حوافــز اإلدارة لهــذه الصناديــق، التــي 
يديرهــا مديــرو صناديــق مــن القطــاع الخــاص، تخفيضــات 

محــددة فــي االنبعاثــات لــكل وحــدة مــن وحــدات رأس المال.

2. أنواع الوسطاء الماليين: الصناديق وخطوط االئتمان
النوعــان الرئيســيان مــن الوســاطة الماليــة همــا خطــوط 

االئتمــان، التــي ُتوفرهــا المصــارف أو ربمــا مؤسســات ماليــة 
غيــر مصرفيــة، والصناديــق المكّرســة. وكثيــرًا مــا تكــون 

خطــوط االئتمــان مــن داخــل مؤسســات ماليــة قائمــة، بينمــا 
تكــون الصناديــق كيانــات منفصلــة، لهــا عــادًة مديــرون 
مســتقلون علــى النحــو الــذي تقتضيــه اللوائــح الماليــة 

المحليــة. ومــن االعتبــارات الهامــة التــي ينبغــي أن ينظــر 
فيهــا واضعــو السياســات وغيرهــم مــن أصحــاب المصلحــة 
لــدى تصميــم أدوات تمويــل كفــاءة اســتخدام الطاقــة أن 

لــدى المؤسســات الماليــة القائمــة قواعــد وتســهيالت إقــراض 
قائمــة للمنتفعيــن، يمكــن تعديــل بعضهــا لتشــجيع مســتويات 
أعلــى مــن الكفــاءة. وســُينظر فــي هــذا األمــر في قســم الحق 
مــن هــذا التقريــر. ويمكــن أن تكــون خطــوط االئتمــان قائمــة 
بذاتهــا أو ُتدمــج فــي تســهيالت اإلقــراض القائمــة. ومعظــم 

البنــود المذكــورة فــي هــذا التقريــر هــي خطــوط ائتمان 
مســتقلة مكّرســة لكفــاءة اســتخدام الطاقــة.

يقــدم هــذا القســم وصفــًا موجــزًا، علــى شــكل أمثلــة، لكل 
نــوع مــن أنــواع الوســطاء المالييــن، بينمــا ُتــدرج فــي الفصل 

التالــي دراســات حالــة أشــمل ألدوات تمويــل مختــارة. 
وتبيــن التجربــة العالميــة أن مجــرد توفيــر رأس المــال غيــر 
كاف لبنــاء ســوق فّعالــة لتمويــل كفــاءة اســتخدام الطاقــة، 

إذ يتعيــن وجــود مجموعــة مــن أدوات تخفيــف المخاطــر 

وتمكيــن الصفقــات. ويمكــن توفيــر هــذه األدوات بآليــات 
مختلفــة تــرد أمثلــة عنهــا أدنــاه. كمــا ســُينظر علــى انفصــال 

فــي أنــواع أخــرى مــن وســائل تمويل كفاءة اســتخدام 
الطاقــة مثــل شــركات خدمــات الطاقــة الفائقــة والشــركات 

التــي تشــكلها الســلطات المحليــة لتطويــر المشــاريع والتــي 
يمكــن لهــا أن تضمــن التمويــل مــن مصــادر متعــددة، بمــا فــي 

ذلــك الصناديــق وخطــوط االئتمان.

)أ( خطوط االئتمان

خطــوط االئتمــان هــي تســهيالت إقــراض متاحة ألغراض 
محــددة يمكــن أن تكــون مشــاريع عامــة لكفاءة اســتخدام 

الطاقــة أو تكنولوجيــات وأنــواع محــددة مــن المشــاريع. وفي 
الســوق الناشــئة لتمويــل كفــاءة اســتخدام الطاقــة، قد تكون 

خطــوط االئتمــان المكّرســة لإلقــراض لكفاءة اســتخدام 
الطاقــة، وغالبــًا مــا تكــون، مدعومــة بخطــوط ائتمان من 

مصــارف متعــددة األطــراف. ومــع تطور األســواق، يتعين 
تشــجيع المصــارف المحليــة علــى إنشــاء خطــوط ائتمان أو 

منتجــات مخصصــة لكفــاءة اســتخدام الطاقــة شــبيهة بقروض 
الســيارات أو المنازل. وســيتطلب ذلك إثبات وجود ســوق 

أو إنشــاء ســوق، ومعالجــة المخاطــر الحقيقيــة والمتصــورة، 
وبنــاء القــدرات ضمــن المصــارف المحليــة على إنشــاء قروض 

لكفــاءة اســتخدام الطاقــة وكفالــة مثــل هذه القروض.
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)ب( الصناديق 

 يمكن أن تكون هذه صناديق دين أو صناديق أسهم أو 
صناديق دين وأسهم مختلطة. وقد توجد صناديق ضمان 

أكثر تخصصًا، لكننا سنركز هنا على صناديق الدين واألسهم، 
إذ سنبحث استخدام الضمانات أدناه. ومعظم صناديق كفاءة 

استخدام الطاقة هي في المقام األول صناديق دين. وقد تكون 
صناديق خاصة أو مدرجة في البورصة، كما قد تكون صناديق 

رأسمال خاص بالكامل أو صناديق رأسمال عام بالكامل أو 
شراكات بين القطاعين العام والخاص. ويكون لكل صندوق 
تركيز أو غرض استثماري محدد مسّجل في هيكل حوكمته 

يتضمن العناصر التالية:

القطاع المستهدف الُمحّدد، مثاًل، المباني السكنية أو 	 
التجارية أو مباني القطاع العام.

الوالية االستثمارية، مثاًل، مشاريع التعديل التحديثي، أو 	 
شراء وتجديد المباني، أو بناء المباني الجديدة، أو شراء 

المستحقات.
نوع األداة، مثاًل، دين أو أسهم أو توزيع مقبول بينهما.	 

اإلطار 3. التمويل الخاص لخطوط االئتمان لكفاءة استخدام 
الطاقة من بنك االستثمار األوروبي

أنشأ بنك االستثمار األوروبي والمفوضية األوروبية في عام 
2014 التمويل الخاص لكفاءة استخدام الطاقة لمعالجة 

محدودية فرص الحصول على التمويل التجاري الكافي والميسور 
التكلفة لالستثمارات في هذا المجال. ويوفر هذا التمويل خطوط 

ائتمان لمصارف تجارية في عدد من البلدان األعضاء في االتحاد 
األوروبي. وبمجرد االتفاق على ذلك، يقدم التمويل الخاص 

قروضًا تصل إلى 75 في المائة من التكلفة الرأسمالية لتدابير 
كفاءة استخدام الطاقة المؤهلة، بحد أقصى قدره 5 ماليين 

يورو. والقروض متاحة على مدى فترة تتراوح بين 3 سنوات و20 
سنة، كما يوفر التمويل الخاص لخطوط االئتمان هذا آلية تمويل 
لتقاسم المخاطر يبلغ حده األقصى 16 في المائة من محفظة 
قروض كفاءة استخدام الطاقة لكل مصرف، ويقدم المساعدة 
لخبراء المصارف على بناء القدرات المحلية في القطاع المالي.
يمكن االطالع على مزيد من المعلومات في القسم المتعلق 

باألمثلة على أدوات التمويل.

 Private Finance for Energy Efficiency, 2019. Why :المصدر

.PF4EE?

اإلطار 2. خط ائتمان كفاءة استخدام الطاقة السكنية 
في بلغاريا

أنشئ خط ائتمان كفاءة استخدام الطاقة السكنية في بلغاريا في 
عام 2005 كخط ائتمان قيمته 50 مليون يورو من البنك األوروبي 
لإلنشاء والتعمير إلى مصرفين تجاريين، هما بنك بلغاريا المتحد وبنك 

بيرايوس. وباإلضافة إلى التمويل المقدم من خط االئتمان هذا، وّفر 
صندوق كوزلودوي Kozloduy، وهو صندوق دولي أنشئ لمساعدة 

بلغاريا على إخراج مفاعل كوزلودوي النووي من الخدمة، منحة قدرها 
10 ماليين يورو. واستخدم خط االئتمان لتوفير قروض لألسر المعيشية 
والجمعيات لتمويل تحسين كفاءة استخدام الطاقة، بينما وفرت منحة 
كوزلودوي المساعدة التقنية ورسوم اإلدارة. وقد ُوّسع خط االئتمان 

في عام 2011 بمبلغ إضافي قدره 40 مليون يورو )باإلضافة إلى 
منحة قدرها 14.6 مليون يورو من صندوق كوزلودوي( ومرة أخرى 

في عام 2016 بمبلغ 20 مليون يورو )باإلضافة إلى منحة قدرها 4.4 
مليون يورو من صندوق كوزلودوي(.

وحتى آب/أغسطس 2019، استخدم البرنامج ما مجموعه 90 مليون 
يورو ومول أكثر من 55 ألف تعديل تحديثي للمباني، ما أدى إلى 
توفير في استهالك الطاقة بمقدار 200 جيجاواط-ساعة وخفض 

انبعاثات غازات االحتباس الحراري بنحو 300 ألف طن من ثاني أكسيد 
الكربون سنويًا.

 Residential Energy Efficiency Credit Line, 2020. Welcome to the :المصدر

.Residential Energy Efficiency Credit Line )REECL(©iStock.com/Franck-Boston
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اإلطــار 4. الصندوق األوروبي لكفاءة اســتخدام الطاقة

هو شراكة بين القطاعين العام والخاص ترّكز على تمويل مشاريع 

كفاءة استخدام الطاقة، ومشاريع الطاقة المتجددة الصغيرة، والنقل 

الحضري النظيف بأسعار السوق. وهي موجهة إلى السلطات 

البلدية والمحلية واإلقليمية وإلى الكيانات العامة والخاصة التي 

تهدف إلى خدمة تلك السلطات. وقد ُرسِمل الصندوق في عام 

2011 باستثمارات قدرها 265 مليون يورو من المفوضية األوروبية 

وبنك االستثمار األوروبي ودويتشه بنك وبنك االستثمار اإليطالي 

Depositi e Prestiti S Cassia. ويدير الصندوق دويتشه بنك. وهو 

يقدم المساعدة التقنية إلى المستثمرين المحتملين لتطوير المشاريع 

من خالل آلية مخصصة للمساعدة التقنية. ويستثمر الصندوق ما 

بين 5 و25 مليون يورو من خالل مجموعة من األدوات، بما في 

 mezzanine debt ذلك األسهم والديون الممتازة وديون الميزانين

والتأجير وقروض شراء المستحقات. وتتراوح مدد القرض النموذجية 

بين 12 و15 عامًا.

ويتمتع الصندوق بتفويض واسع النطاق يسمح له باالستثمار في 

كفاءة استخدام الطاقة والطاقة المتجددة في المباني وأيضًا في 

مشاريع النقل. وبحلول نهاية عام 2019، اسُتثمر 71 في المائة من 

إجمالي االستثمار في كفاءة استخدام الطاقة و29 في المائة 

في الطاقة المتجددة. ومن مجموع االستثمارات، اسُتثمر 55 في 

المائة كديون ممتازة و17 في المائة كديون تابعة و28 في المائة 

كأسهم. ويمكن أن يذهب التمويل مباشرة إلى السلطات العامة أو 

عن طريق وسطاء مثل شركات خدمات الطاقة.

بحلول نهاية عام 2019، حقق الصندوق ما يلي:

200 مليون يورو رأس المال المستثمر التراكمي.	 

145 مليون يورو من التزامات رأس المال.	 

17 استثمارًا، نضج منها اثنان.	 

15 استثمارًا نشطًا في تسع دول أعضاء في االتحاد األوروبي.	 

921,369 ميجاواط-ساعة من الوفور التراكمية في الطاقة 	 

األولية.

530,454 طــن مــن الوفــور التراكمية في ثاني أكســيد 	 

الكربون.

 European Energy Efficiency Fund, 2020. Annual :المصــدر
.Report 2019

اإلطار 5. صندوق العقارات المحايدة الكربون

تأسس صندوق العقارات المحايدة الكربون في عام 2010 باسم 

»الصندوق االستئماني ألماكن العمل المنخفضة الكربون«، وهو 

اآلن جزء من محفظة شركة كبيرة إلدارة األصول المؤسسية. 

ويستحوذ الصندوق على المباني التجارية التي تتطلب تجديدًا 

لجعلها على مستوى أعلى من حيث األداء الطاقي ويخطط 

وينفذ ويمول العمل. ويضيف التحسن في األداء الطاقي قيمة 

إلى المباني، التي ُيعاد عندئذ بيعها أو ُيحتفظ بها إلنتاج إيرادات 

استثمارية. وقد فاق أداء الصندوق المؤشر القياسي لصناديق 

العقارات المتوازنة.

 Columbia Threadneedle Investments, 2020. Carbon :المصدر
.Neutral Real Estate Fund

©iStock.com/Franck-Boston
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اإلطار 6. صندوق التفيا لكفاءة استخدام الطاقة في 

المباني

هذا صندوق لشراء المستحقات أنشئ لشراء التدفقات النقدية من 

عقود األداء الطاقي التي ُأبرمت لتمويل تحديث الُكتل السكنية 

العائدة إلى الحقبة السوفياتية. والعملية هي كما يلي:

توّقــع شــركة خدمات طاقة عقدًا لمــدة 20 عامًا مع جمعية 	 

أصحــاب المنازل التي تدير المبنى الســكني.

تأخذ الشــركة قرضًا من مؤسســة مالية.	 

تقــوم الشــركة بتجديد المبنى وتحّقــق عادة وفورًا في الطاقة 	 

تتــراوح بيــن 45 و65 في المائــة، وتتعاقد من الباطن مع 

شــركات بناء وموردي معدات.

تجبــي شــركة صيانة المســاكن فواتير كتلــة المباني بالمبالغ 	 

نفســها التــي كانــت عليها قبل أعمال التجديد وتدفع لشــركة 

خدمــات الطاقــة نســبة متفقًا عليها من تلــك الفواتير، تبعًا 

المحققة. للوفور 

تدفع شــركة صيانة المســاكن فاتورة الطاقة المخّفضة 	 

لمقدمــي خدمــات التدفئة )عادة شــركة تدفئة حضرية(.

مــا أن ُينّفــذ المشــروع وتتحقق الوفور، ُتوقــع اتفاقية إحالة بين 	 

شــركة خدمات الطاقة والصندوق وتتلقى الشــركة تدفقات 

نقدية بســعر الحســم لقاء المســتحقات اآلجلة، مطروحًا منها 

مبلــغ للعمليــات والصيانة ولضمان األداء.

ُتدفــع األمــوال النقدية من أصحاب المنــازل إلى الصندوق، عبر 	 

شــركة صيانة المنازل ويســتمر الصندوق في الدفع لشــركة 

خدمــات الطاقة لقــاء العمليات والصيانة.

يمكــن االطــالع على مزيد من المعلومات في القســم 	 

المتعلــق باألمثلــة على أدوات التمويل.

 Accelerate SUNShINE Project )2020(. Sustainable :المصدر

 financing solution for renovation of buildings! For Energy

 Service Companies )ESCOs( LABEEF ensures the necessary

.financing for building renovation projects

©iStock.com/mphillips007

©iStock.com/Franck-Boston
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الوصفأنواع رأس المال

الدين
يلتزم المقترضون بدفع أصل الدين والفائدة )تكلفة التمويل( للُمقرض حسب جدول زمني متفق عليه. ويستخدم المقترضون األصول 
كضمان للمقرض. وتشمل أدوات الدين القروض والرهون العقارية والتأجير والقروض القابلة للتحويل والسندات. ويمكن للقروض أن 

تستخدم رأس المال المختلط، أي الذي يتشكل من قروض مدعومة ورأسمال خاص، لخفض التكاليف على المقترضين.

األسهم

يعني التمويل باألسهم أو التمويل السهمي أخذ حصة ملكية في شركة أو مشروع مقابل حصة من أرباح الشركة/المشروع ومن 
زيادة قيمة االستثمار. ولألدوات شبه السهمية خصائص شبيهة بالديون ووظائف تشابه وظائف األسهم. وهي أقل تكلفة من األسهم 

المحض، لكنها يمكن أن توفر تقريبًا مستوى القيمة نفسه. وعلى وجه التحديد، يمكن أن يتخذ التمويل شبه السهمي شكل ديون 
ميزانين، وديون مجازفة، وديون قابلة للتحويل، وأسهم ُمهّيكلة، وأسهم ُمفّضلة.

المنح
المنح هي مساهمات )نقدية أو عينية( دون سداد يقدمها المانح )غالبًا ما يكون وكالة حكومية أو شركة أو مؤسسة أو أمانة( إلى 
ُمتلٍق لغرض ُمحّدد. وفي العادة، تكون المنح مشروطة بأهداف محددة لالستخدام أو المنفعة وقد تتطلب مساهمة متناسبة من 

المتلقي أو غيره من المانحين.

.OECD, 2015 :المصدر

الجدول 2. أنواع رأس المال

العوائد المستهدفة.	 
أي هدف ُمحّدد غير مالي، مثاًل، أطنان ثاني أكسيد الكربون 	 

الموّفرة مقابل كل مبلغ مستثَمر.
ويرد أدناه وصف موجز ألمثلة على صناديق كفاءة استخدام 

الطاقة لها تفويضات مختلفة.
وباإلضافة إلى خطوط االئتمان والصناديق، هناك بعض 

أدوات التمويل التي يصعب تصنيفها. وهي تستخدم مزيجًا 
من أنواع التمويل وترّكز تركيزًا شديدًا على تطوير وتنفيذ 

المشاريع وُيشار إليها في هذا التقرير باسم »أدوات التمويل 
األخرى«. وهي تشمل شركات خدمات الطاقة الفائقة من 

مختلف األنواع التي ُتبحث أدناه

3. أنواع رأس المال )أدوات رأس المال(
هناك أساسًا ثالثة أنواع من رأس المال أو أدوات رأس المال، 

وهي الدين واألسهم والمنح، وهي مبينة في الجدول 2.

ورغــم أن لجميــع أنــواع رأس المــال الثالثــة دورًا تؤديــه في 
أي مرحلــة مــن مراحــل تطــور الســوق، إال أنهــا قد تؤدي أدوارًا 

نســبية مختلفــة فــي المراحــل المختلفــة مــن ُنضج أســواق 
تمويــل كفــاءة اســتخدام الطاقــة. فقــد تكــون المنح أكثر 

فائــدة فــي المراحــل المبكــرة مــن بنــاء الســوق كأداة لتحفيز 
العمــل واالســتثمار الُمبكريــن. واألســهم والديون الوســطية 

حاســمة بشــكل خــاص مــع ظهور الســوق عندما يبــدأ مقدمو 
األســهم الخاصــة فــي المخاطــرة بتحمل مشــاريع كفاءة 

اســتخدام الطاقــة، أمــا الديــون فضرورية لتوســيع نطاق 
الســوق حــال ُنضجهــا إلــى درجــة يتضح معها اســتقرار وحجم 

التدفقــات النقدية.

4. أدوات تخفيف المخاطر
في هذا التحليل، تشير أدوات تخفيف المخاطر في المقام 
األول إلى تخفيف المخاطر المالية التي تكتنف االستثمار. 

فالطلب على مشاريع كفاءة استخدام الطاقة بجميع أنواعها 
)التعديل التحديثي وبناء المباني الجديدة( يتأثر تأثرًا شديدًا 
بالسياسات، ومن وجهة نظر المستثمر، أو صانع القرار، وضوح 

السياسة واالستقرار مهمان. وباإلضافة إلى المخاطر المالية 
التي تعالجها أدوات تخفيف المخاطر التي يرد وصفها هنا، 

هناك مخاطر تتعلق بالسياسات العامة تحتاج إلى النظر فيها 
وتخفيفها، كلما أمكن ذلك. ويتعين على ُصّناع السياسات 

أن يضمنوا أن تكون السياسات واضحة وأن يكون اتجاهها 
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واضحًا على مدى فترة طويلة، كأن يكون مسار تحسين 
قوانين الطاقة في المباني أو األجهزة معروفًا ال يخضع 

لتغّيرات مفاجئة. وإذا بدأت السياسات، ثم توقفت بعد ذلك، 
كما كان الحال مع تعرفات التغذية بالطاقة الشمسية أو 

برامج المملكة المتحدة لكفاءة استخدام الطاقة السكنية، 
يقوم كل من صناعة اإلمداد والمستثمرين ببناء قدرات 

ال ُتستخدم بعد ذلك، ما يؤدي إلى هدر وفشل لمؤسسات 
األعمال وتآكل للثقة في إمكانات السوق.

ويمكن أن تقوم أدوات تخفيف المخاطر بتخفيف مخاطر 
المشروع المعني إما للممّول أو للمنتفع أو لكليهما معًا. فأدوات 

مثل احتياطيات خسائر القروض تزيل المخاطر التي قد يتعرض 
لها مقدم التمويل، بينما تزيل عقود األداء الطاقي المخاطر 
المتعلقة بنتائج المشروع التي قد يتعرض لها المنتفع وذلك 

بضمان مستوى أدنى محددًا من التوفير في استهالك الطاقة.

ويمكن استخدام عدد من أدوات تخفيف المخاطر كجزء من 
أدوات التمويل. ويمكن تقسيم هذه إلى تعزيزات االئتمان 

وغيرها، وسُتستكشف أدناه مع أمثلة. وتجدر اإلشارة، 
بطبيعة الحال، أن استخدام أدوات تخفيف المخاطر في إطار 

أدوات التمويل يأتي بتكلفة ينبغي النظر فيها لدى تقدير 
التكلفة اإلجمالية إلنشاء وتشغيل األداة، مع أن هذه التكلفة 

قد تغطيها األموال العامة. غير أن هذه التكلفة ينبغي أن 
ُينظر فيها مقابل تكلفة عدم إدراج تدابير لتخفيف المخاطر، 

وهذه قد تشمل تكاليف اإلخفاق في توظيف رأس المال 
بالحجم المقصود ما يؤدي إلى سوق أقل مرونة.

تعزيزات االئتمان

يمكن لألنواع المختلفة من تعزيزات االئتمان أن تعود على 
أدوات تمويل كفاءة استخدام الطاقة بفوائد عدة، إذ يمكن 

استخدامها الجتذاب رأس المال الخاص بخفض سعر الفائدة 
وربما أيضًا بإطالة فترة السداد. وهذه الفوائد تقلل حجم أقساط 
السداد الدورية لتتماشى تماشيًا أفضل مع وفور الطاقة الناتجة. 

ويمكن لتعزيزات االئتمان أيضًا أن توّسع إمكانات حصول 
المنتفعين على رأس المال بتمكين أداة التمويل من تقديم 

قروض لمنتفعين لم يكونوا ليجتازوا المعايير االئتمانية العادية 
التي يطّبقها المقرضون من القطاع الخاص.

ومن خالل تقديم تعزيزات ائتمان، يمكن ألدوات التمويل أن 
تجتذب للمشاركة فيها رؤوس أموال جديدة ما يساعد على 

بناء القدرات والخبرات في القطاع المالي.

اإلطار 7. برنامج احتياطي خسائر القروض التابع لوكالة 
أبحاث وتطوير الطاقة في والية نيويورك

من األمثلة على استخدام احتياطيات خسائر القروض في تمويل 
كفاءة استخدام الطاقة في المباني استخدام وكالة أبحاث الطاقة 

والتنمية لها في والية نيويورك. ويوفر برنامج احتياطي خسائر 
القروض في بورصة نيويورك تغطية لخسائر محفظة القروض 
لمقرضي التمويل المؤهلين لتمويل مشاريع كفاءة استخدام 

الطاقة والطاقة المتجددة، بما في ذلك المصارف المحلية 
واإلقليمية والمقرضين من المجتمع المحلي والشركات المالية 

األخرى. وبرنامج االحتياطيات هذا نوع من تعزيزات االئتمان يهدف 
إلى التحكم في مخاطر عدم تسديد بعض القروض. فإذا تخلف 

مقترض عن السداد، ُيسّدد المقرض باستخدام صندوق االحتياطيات 
إلى حد مبلغ متفق عليه بفعل تقاسم المخاطر تعويضًا للخسارة 
المحددة في الصفقات المفردة رهنًا بسقف إجمالي للمحفظة 

المعنية.

 New York State Energy Research and Development :المصدر

.Agency, 2020. Loan Loss Reserve Program

©iStock.com/malerapaso

وتشمل مجموعة تعزيزات االئتمان الممكنة المتاحة لمطوري 
أدوات التمويل ما يلي:

احتياطيات خسائر القروض.	 

ضمانات القروض.	 

صناديق احتياطي خدمة الدين.	 

رأس المال التابع.	 

ويرد أدناه تفسير لكل منها من خالل أمثلة.
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)أ( احتياطيات خسائر القروض

تضع هذه االحتياطيات نسبة من رأس المال جانبًا لتغطية 
الخسائر المحتملة والمساعدة على خفض مخاطر اإلخفاق 

في السداد. فإذا تخّلف مقترض عن السداد، ُيسّدد المقرض 
باستخدام صندوق االحتياطيات. فمثاًل، تغطي هذه 

االحتياطيات خسائر قروض نسبتها 5 في المائة على محفظة 
قروض قيمتها 60 مليون دوالر ما يصل إلى 3 ماليين دوالر 

من خسائر مقّدم رأس المال لتلك المحفظة.

)ب( ضمانات القروض

م ضمانات القروض، التي يمكن أن تتخذ أشكااًل مختلفة،  ُتقدَّ
إما من وكاالت حكومية أو مؤسسات ضمان متخصصة، هي 

بالتحديد جهات مالية متخصصة تقدم للمقرضين أدوات 
لتخفيف مخاطر االئتمان. وقد يكون الضمان كاماًل أو جزئيًا، 

فإذا كان كاماًل، فإنه يغطي خسائر مزود رأس المال على 
محفظة القروض كاملًة.

)ج( صناديق احتياطي خدمة الدين

يضع الصندوق من هذا النوع جانبًا كمية محددة من األموال 
يمكن منها للمقرضين أو المستثمرين استرداد مدفوعات 

اإلطار 8. صندوق الضمان الجزئي لمخاطر مشاريع كفاءة 
استخدام الطاقة

هذا صندوق لتقاسم المخاطر أنشأه مكتب كفاءة استخدام الطاقة 
في الهند، ويغطي القروض المقدمة لمشاريع كفاءة استخدام 
الطاقة في المباني الحكومية والبلديات والمؤسسات الصغيرة 

والمتوسطة والصناعات، فيوفر للمؤسسات المالية الخاصة التي َقِبَل 
مكتب كفاءة استخدام الطاقة ُمشاركتها في الخطة ضمانًا يصل 

إلى 50 في المائة من مبلغ القرض، أو مبلغًا محددًا مسبقًا، أيهما 
أقل. وفي حالة تخلف المقترض عن السداد، يغطي الضمان الخسارة 

األولى بحد أقصى قدره 10 في المائة من مجموع المبلغ المضمون 
ويغطي المبلغ األساسي المتبقي غير المسدد على أساس 

المشاركة على قدم المساواة في أية أصول ُتستملك بسبب التخلف 
عن السداد )أي pari-passu(، حتى الحد األقصى للمبلغ المضمون. 

ويمكن للضمان أن يظل ساريًا مدة تصل إلى خمس سنوات.

 Bureau of Energy Efficiency, n.d. Partial Risk Guarantee :المصدر

.Fund for Energy Efficiency )PRGFEE(

اإلطار 9. تمويل مشاريع كفاءة استخدام الطاقة لألسر 
المتعددة بأسعار معقولة في كاليفورنيا

يستهدف برنامج التمويل المتعدد األسر الممتلكات التي تشغل 
فيها أسر منخفضة الدخل 50 في المائة من الوحدات. وهو متاح 

لمنتفعي أربع شركات مرافق عامة ويمكن أن يقدم قروضًا تتراوح 
قيمتها بين 10 آالف دوالر و250 ألف دوالر تغطي 100 في 

المائة من تكاليف منشآت كفاءة استخدام الطاقة المؤهلة، أو 
100 في المائة من اتفاقات خدمات الطاقة التي تتراوح نفقاتها 

الرأسمالية بين 250 ألف دوالر و10 ماليين دوالر.

ولتخفيف مخاطر االئتمان، يمكن لشركات التمويل المشاِركة 
االعتماد على صندوق الحتياطيات خسائر القروض السترداد ما 

يصل إلى 90 في المائة من أي خسائر.

 Gogreen Financing, 2020. Affordable multifamily :المصدر

.housing. Financing for affordable multifamily energy

اإلطار 10. مستودع قروض كفاءة استخدام الطاقة

ُأطلق مستودع قروض كفاءة استخدام الطاقة في بنسلفانيا 
وكنتاكي في عام 2013، وهو برنامج قروض سكنية غير 

مضمونة ساهم من خالله رعاة البرنامج برأسمال تابع لتمويل ما 
يقرب من 20 في المائة من القروض الممنوحة. ويحصل رأس 

المال التابع هذا على العائد نفسه الذي يحققه رأس المال الممتاز 
والبالغ 6 في المائة تقريبًا، لكنه يستوعب جميع الخسائر الناجمة 

عن تخلف المنتفعين عن السداد. وإذا نجحت األوراق المالية 
المدعومة بحزم قروض من مستودع القروض، فإنها ستحصل من 

وكاالت االئتمان على تصنيف من الدرجة االستثمارية فتجذب 
المستثمرين المؤسسيين، وذلك غاية المنى بسبب الكم الكبير من 

رأس المال الذي يمكن لهؤالء المستثمرين تقديمه إلى أسواق 
تمويل كفاءة استخدام الطاقة. وإذا كان اتجاه حاالت تخّلف 

المنتفعين عن السداد يتماشى مع االتجاهات السابقة، يتوقع 
مسؤولو المستودع أن تكون أرباح الفائدة على حصة رأس المال 

التابع كافية لتعويض تخلف المنتفعين وتمكين رأس المال الراعي 
للبرنامج من دعم قروض إضافية في المستقبل.

 State and Local Energy Efficiency Action Network, 2014. :المصدر

.Credit Enhancement Overview Guide



21

الجدول 3. االعتبارات الرئيسية لتعزيز االئتمان

أداة تعزيز االئتمان
احتمال النضوب مع مرور 

الوقت
االستخدامات الشائعةقوة الحماية للمقرضين

احتياطيات خسائر القروض
مرتفع؛ حاالت التخلف عن الســداد 

تقلل حجم احتياطيات خســائر 
القروض

منخفضة؛ يتشارك المقرضون كل 
خسارة، للتغطية سقف تحدده نسبة 

مئوية من مجموعة القروض

قروض صغيرة، شراكات مع 
مقرضين أفراد

ضمانات القروض
ال ينطبق؛ غالبًا ما ال يكون لمبلغ 

الضمانات حد أقصى 
عالية؛ المقرضون محميون من 

التعرض للخسائر جميعها
مجمعات كبيرة من القروض، مرنة 

جدًا

صناديق احتياطي خدمة الدين
مرتفع؛ حاالت التخلف عن السداد 

تقلل حجم الصندوق

متوسطة؛ المقرضون محميون من 
عدم اليقين الذي يكتنف التدفق 
النقدي و100 في المائة من 
الخسائر الفردية، لكن للتغطية 

سقف أعلى

قروض كبيرة توقيت استالم 
مدفوعاتها حيوي األهمية

رأس المال التابع
منخفض؛ الفائدة المكتسبة يمكن 

أن تعّوض التخلف عن السداد

متوسطة؛ المقرضون محميون 
من الخسائر الفردية جميعها، لكن 

للتغطية سقف أعلى

مجمعات كبيرة من قروض صغيرة 
أو قروض كبيرة

.State and Local Energy Efficiency Action Network, 2014 :المصدر

خدمة الدين المتأخرة. ومثلها في ذلك مثل احتياطيات خسائر 
القروض، تتضمن هذه الصناديق عادة إجمالي الحجم ونسبة 

التغطية، لكنها ال تتضمن نسبة المشاركة في الخسارة. وإذا 
ما أدت مدفوعات خدمة الدين المتأخرة إلى تعّسر المنتفع، 

يمكن للمقرض أو المستثمر االحتفاظ باألموال التي تلقاها من 
الصندوق لتعويض خسارته.

)د( رأس المال التابع

يستوعب رأس المال التابع أي خسائر إلى أن ُيستنفد. وال 
يتعرض رأس المال الممتاز ألي خسائر إلى أن ُيستنفد رأس 

المال التابع بالكامل. هكذا، يتولى رأس المال التابع غالبية 
مخاطر تخّلف المنتفعين عن السداد فيقوم بدور تعزيز االئتمان 

لرأس المال الممتاز. وعلى عكس صناديق القروض غير 

المباشرة، التي يحتفظ بها عادة منفصلة عن االستثمار األساسي، 
ُيستثمر رأس المال التابع في قروض أو حزم قروض ويكسب 
عادة فوائد منها. ويمكن لرأس المال التابع، إذا ما كان ُمهّيكاًل 

على النحو المناسب، أن يكسب فائدة كافية لتعويض الخسائر 
الناجمة عن تخلف المنتفعين عن السداد، ما يجعله متاحًا إلعادة 
االستثمار في المستقبل، بينما يتوقع استنفاد احتياطيات خسائر 

القروض مع تراكم التخلف عن السداد. ورغم أن رأس المال 
التابع قد يكون أداة قيمة، إال أن حاجته إلى كسب عائد تعني أنه 
قد يكون حاًل مكلفًا، وخاصة في األسواق التي يكون فيها معدل 

الفائدة الخالية من المخاطر مكلفًا بالفعل.

االعتبارات الرئيسية المتعلقة بأدوات تعزيز االئتمان مبينة في 
الجدول 3.

5. أدوات أخرى لتخفيف المخاطر
)أ( التأمين

قــد تتوفــر أنــواع مختلفــة من التأمين، بمــا في ذلك التأمين 
علــى أداء المشــاريع الــذي يخفــف بعــض مخاطر األداء التقني 

التــي يمكــن أن تــؤدي إلــى انخفاض أداء المشــاريع ماليًا 
وتفضي إلى خســائر.
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وقد يكون التأمين على األداء مكلفًا، ال سيما في األسواق 
ذات الخبرة المحدودة في مشاريع كفاءة استخدام الطاقة 

وأدائها، والتي تفتقر إلى قاعدة بائعين متطورة وناضجة تقلل 
بطبيعتها من المخاطر التي تتعرض لها شركة التأمين. وقد ال 

يكون تأمين األداء متاحًا على اإلطالق في بعض األسواق.

)ب( استخدام التعاقد على األداء من خالل شركات 
خدمات الطاقة وشركات خدمات الطاقة الفائقة 

باستخدام عقود األداء الطاقي لضمان النتائج

تقدم شركات خدمات الطاقة مشاريع لكفاءة استخدام الطاقة 
مع مستوى مضمون من األداء من خالل عقود األداء الطاقي. 

ويمكن أن يؤدي استخدام شركات خدمات الطاقة وعقود 
األداء الطاقي إلى خفض المخاطر المالية للمشاريع لكل من 

المنتفع ومقدم التمويل. غير أن قيمة أي ضمان تتوقف على 
وضع الكيان الذي يوفره. وفي األسواق التي لم يبدأ فيها 

نشاط شركات خدمات الطاقة إال للتو، تكون محدودًة قيمة 
الضمانات من هذه الشركات، التي كثيرًا ما ال يكون رأسمالها 

اإلطار 11. نموذج أعمال التأمين على التوفير 
في استهالك الطاقة

أنشأت وكالة بازل للطاقة المستدامة نموذج التأمين 
على التوفير في استهالك الطاقة بدعم من مصرف 

التنمية للبلدان األمريكية والحكومة الدنماركية. ويتكون 
النموذج من أدوات لتخفيف المخاطر، تشمل التأمين 

والعقود الموحدة قياسيًا وعملية تحقق مبسطة، تساعد 
معًا على حشد التمويل. ويجري التخطيط لهذا النموذج 

أو تطويره أو تنفيذه مع شركاء مختلفين في بلدان 
مختلفة في أمريكا الالتينية وأفريقيا وآسيا وأوروبا.

 .Basel Agency for Sustainable Energy, 2020 :المصدر
 Scaling up investments in energy efficiency and

.addressing the untapped market potential

اإلطار 12. عقد األداء الطاقي في مستشفى 
إبسوم وسانت هيلير

ع مستشفى إبسوم وسانت هيلير،  في عام 2018، وقَّ
وهو مستشفى كبير لألمراض الحادة جنوب لندن، عقدًا 

لألداء الطاقي مع شركة Breathe Energy، وهي شركة 
لخدمات الطاقة. وشمل المشروع 10 ماليين جنيه 

إسترليني من االستثمارات في تطوير البنية التحتية 
للطاقة، بما في ذلك نظم التدفئة والتهوية وتكييف 

 ،LED الهواء، واإلنارة بالصمامات الثنائية الباعثة للضوء
وُنظم التحكم، ووحدة حرارة وطاقة مشتركة بقوة 800 

كيلووات-كهربائي وثالثة مراجل غازية سعة كل منها 
2.2 ميجاواط-حراري لتحل محل المراجل البخارية. 
 Breathe وبموجب عقد األداء الطاقي، تضمن شركة

للمستشفى وفورًا سنوية قدرها 0.65 مليون جنيه 
إسترليني. ويتوقع أن تبلغ وفور الطاقة 26 في المائة. 
وقد مّول صندوق لندن لكفاءة استخدام الطاقة رأس 
المال، وهو صندوق مخصص لكفاءة استخدام الطاقة 

يستخدم تموياًل مختلطًا.

 Amber Infrastructure, 2021. Epsom & St Helier :المصدر
.Hospital Tranche I – MEEF & LEEF

اإلطار 13. قيام شركة رينيو فاينانشال
)Renew Financial( بالتوريق المالي لقروض 

لكفاءة استخدام الطاقة

قامت شركة رينيو فاينانشال، وهي شركة لتمويل الطاقة 
النظيفة مقرها في الواليات المتحدة، بالتوريق المالي 

لعدد من محافظ قروض كفاءة استخدام الطاقة النظيفة 
المقّيمة على أساس الممتلكات.

في 28 نيسان/أبريل 2016، أعلنت رينيو فاينانشال أنها 
أكملت صفقة توريق مالي ثالثة، وهي عملية توريق مالي 

قيمتها 115 مليون دوالر مدعومة بأكثر من 4226 من 
قروض كفاءة استخدام الطاقة النظيفة المقّيمة على 

أساس الممتلكات التي كانت قد مّولت مشاريع لتحسين 
كفاءة استخدام الطاقة المنزلية. وقد منحت وكالة كرول 

)Kroll( لتصنيف السندات األوراَق المالية الناجمة تصنيف 
)AA )sf، وتبلغ قسيمة هذه األوراق 3.15 في المائة.

وفي 28 نيسان/أبريل 2017، أكملت رينيو فاينانشال 
عملية توريق مالي مدعومة بأصول قيمتها 223 مليون 

دوالر مدعومة بقروض كفاءة استخدام طاقة نظيفة 
مقّيمة على أساس الممتلكات سكنية. وكانت هناك في 

الصفقة شريحتان من األوراق المالية، أوالهما 189.1 
مليون دوالر من األوراق المالية من الفئة A منحها كل 

من وكالتي Kroll وDBRS درجة )AA )sf والثانية 34.1 
مليون دوالر من األوراق المالية من الفئة B منحتها وكالة 

DBRS درجة )BBB )sf. وقد منحت الشريحتان كلتاهما 
تقييم سندات خضراء GB1 )ممتاز(.

 Renew Financial, 2016. $115 Million PACE Bond Part :المصدر
 of Growing Asset Class Attracting Real Money Investors;

 and Renew Financial, 2017. Renew Financial’s $223M ABS
.Securitization Receives Highest Green Bond Rating

مالحظة: )sf( يضاف إلى تصنيفات االلتزامات المهيكلة كهذه السندات.
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كافيًا. ويمكن لشركات خدمات الطاقة الفائقة، التي تساعد 
على تطوير وتمويل المشاريع والتي قد تنشئها الحكومة أو 
شركات إمدادات الطاقة العامة، أن توّفر ضمانًا شاماًل يوفر 

قدرًا من تخفيف المخاطر أكبر مما توفره ضمانات مقدمة من 
شركة خدمات طاقة تقوم بتنفيذ مشروع محدد.

)ج( التوريق المالي

التوريق المالي هو العملية التي ُتحول بموجبها أصول غير 
سائلة أو صغيرة الحجم، كالتدفقات النقدية من محفظة قروض 

لكفاءة استخدام الطاقة، إلى أصول قياسية قابلة للتداول. 
وقبل أن يتسنى بيع األداة الناتجة، التي قد تكون مثاًل ورقة 

مالية مدعومة بأصول أو التزام دين مغًطى بأصول، هناك عمومًا 
حاجة إلى تقييمها من إحدى وكاالت تصنيف الجدارة االئتمانية. 
ويتطلب التوريق المالي جودة ونطاق أصول كافيين، وهو ما لم 
يتحقق على نطاق واسع في حقل كفاءة استخدام الطاقة حتى 
اآلن، باستثناء قروض الطاقة النظيفة التي ُقّيمت على مستوى 

الممتلكات في الواليات المتحدة األمريكية. غير أن التوريق 
المالي حدث في سوق الطاقة الشمسية خارج شبكات الكهرباء 

حيث المسائل شبيهة بتلك التي تكتنف كفاءة استخدام الطاقة، 
مثل النوعية المتفاوتة لألصول، ولذا فإن لألمر صلة بسوق 

كفاءة استخدام الطاقة23.

)د( استخدام آليات السداد األقل مخاطر

هناك مثاالن رئيسيان على آليات السداد األقل مخاطر، هما 
التمويل على الفاتورة وتمويل الطاقة النظيفة المقّيم على 

أساس الممتلكات. وقد استخدمت هاتان اآلليتان أساسًا في 
الواليات المتحدة، لكن هناك أيضًا أمثلة عليهما في بلدان 

أخرى. وعلى وجه الخصوص، يرتبط تمويل الطاقة النظيفة 
المقّيم على أساس الممتلكات بالنظام الفريد إلى حدٍّ ما لضريبة 
الممتلكات في الواليات المتحدة، ولكن حدث بعض تكرار لهذه 
التجربة أو تكييف لها في أسواق أخرى، وال سيما كندا )حيث 

يشبه نظام ضريبة الممتلكات نظيره في الواليات المتحدة( 
وأستراليا، ويجري حاليًا تنفيذ مشروع تدعمه المفوضية 

األوروبية لتجربة آلية شبيهة في أوروبا.

في التمويل على الفاتورة، تضاف إلى فاتورة المستفيد 
دفعات دورية لسداد القرض المستخدم لتمويل مشروع 

كفاءة استخدام الطاقة. ومخاطر عدم السداد هنا أقل ألن 
لدى المستهلكين ميل أعلى لدفع فواتير الكهرباء مما لدفع 

اإلطار 14. برنامج قرض تحسين كفاءة استخدام 
الطاقة من تعاونية بتلر )Butler( الريفية للكهرباء

منذ عام 1982، تقدم تعاونية بتلر الريفية للكهرباء في 
جنوب غرب أوهايو قروضًا على الفاتورة لـ11,000 عضو 

من السكان لتمويل تدابير لكفاءة استخدام الطاقة 
المنزلية. ويمكن للمشاركين تمويل 100 في المائة من 
تكاليف المشروع )إلى حّد 25 ألف دوالر( بسعر فائدة 
ثابت قدره 3.5 في المائة لمدة تصل إلى 10 سنوات. 

ويعتمد التأهل للحصول على القرض على درجات 
االئتمان التقليدية وتاريخ دفع الفواتير. وقد أصدر 

البرنامج أكثر من 500 قرض بمبلغ 7.5 مليون دوالر )يبلغ 
متوسط القرض 15 ألف دوالر( وكانت نسبة التخلف 

عن السداد أقل من 1 في المائة. كما يمكن للمشاركين 
االستفادة من حسومات الحقة سخية. مثاًل، في عام 

2014، قدمت التعاونية حسمًا الحقًا قيمته 1,200 دوالر 
لُنظم الطاقة الحرارية-األرضية وقدمت قروضًا بأكثر من 

350 ألف دوالر كلها لُنظم الطاقة الحرارية-األرضية.

 Leventis, Greg, and others, 2016. Current Practices :المصدر
 in Energy Efficiency Financing: An Overview for State and

 Local Governments. Ernest Orlando Lawrence Berkeley
.National Laboratory. and others, 2016

اإلطار 15. برنامج تمويل الطاقة النظيفة 
المقّيم على أساس الممتلكات في مدينة 

لوس أنجلوس، 2019-2016

في عام 2015، وافق مجلس مدينة لوس أنجلوس على 
برنامج للطاقة النظيفة مُقّيم على أساس الممتلكات 

يغطي المباني السكنية، وبدأ هذا البرنامج في عام 
2016. وباإلضافة إلى تدابير كفاءة استخدام الطاقة، 

يمّول البرنامج تدابير الطاقة الشمسية على أسطح 
المباني وتدابير الحفاظ على المياه. وفي الفترة ما بين 

عام 2016 ونهاية عام 2019، حقق البرنامج ما يلي:
أنجز 15,010 من المشاريع المفردة.	 
بلغت االستثمارات 633,202 مليون دوالر.	 
يقــّدر اإلنتــاج من المنشــآت الشمســية على األســطح 	 

بـــ53 ميجاواط.
تقّدر الوظائف التي ُأنشئت بـ 7,300.	 
 تقّدر الطاقة التي وفرت على مدى حياة المشاريع 	 

بـ3,624,000,000 كيلوواط-ساعة.
 تقّدر المياه التي وفرت على مدى حياة المشاريع 	 

بـ2,280,000,000 جالون )863,074 م3(.
تقّدر الوفور في فواتير االستهالك على مدى حياة 	 

المشاريع بـ 745,149 مليون دوالر.
يقّدر إجمالي الكربون الذي ُخّفف على مدى حياة 	 

المشاريع بـ 827,000 طن.

.PACENation, 2020a. PACE Case Studies :المصدر

.Greentech Media, 2015. The World’s First Securitization of Off-Grid Solar Assets  .23



24

الديون األخرى بسبب احتمال قطع التيار. وقد ال يكون ذلك هو 
الحال في جميع الواليات القضائية، ال سيما تلك التي يشيع فيها 

التخلف عن سداد متأخرات فواتير الكهرباء.

وفي تمويل الطاقة النظيفة المقّيم على أساس الممتلكات، 
ُتضاف دفعات سداد قروض تحسين كفاءة استخدام الطاقة 

إلى الضرائب العقارية على المدى الطويل. وفي الواليات 
المتحدة، تتفوق الضرائب العقارية على الديون األخرى بما في 

ذلك مدفوعات الرهن العقاري، ولذا معدالت التخلف عن السداد 
منخفضة جدًا. ويمكن أن يكون رأس المال المستخدم من 

القطاع العام أو القطاع الخاص. وتتمتع طريقة التمويل هذه 
بالمزايا التالية: يمكن بها توفير تمويل يصل إلى 100 في المائة 

من تكاليف المشروع، ويمكن أن تكون مدة القرض طويلة )تصل 
إلى 25 سنة(، ويمكن أن تكون أسعار الفائدة منخفضة بسبب 
انخفاض المخاطر، ويمكن أن ُيحصل على التمويل من لديهم 

درجات ائتمان منخفضة، ويمكن أن تكون الحسومات الالحقة 
أقل من الوفور، كما أن القرض مرتبط بالعقار وليس بالمستأجر 

أو المالك. وقد تكون النماذج األخرى آلليات السداد األقل مخاطر 
التي ُطبقت في قطاعات أخرى قابلة للتطبيق على أدوات تمويل 

كفاءة استخدام الطاقة. وتشمل هذه اإلقراض الثالثي، الذي 
يقوم فيه متعهدون بالخصم من مدفوعات السداد إلى المنتجين. 
ويمكن تطبيق ذلك، مثاًل، في الحاالت التي يرغب فيها أحد كبار 

المتعهدين في تعزيز كفاءة استخدام الطاقة في إطار سلسلة 
التوريد الخاصة به. ويتطلب ذلك ترتيبات تعاقدية أعقد وقد 

يحتاج إلى تدخالت سياساتية وفي مجاالت التمويل البالغ الصغر 
والتكنولوجيا المالية وحماية المستهلك. ويمكن في سوق الطاقة 

الشمسية خارج الشبكة إيقاف تشغيل الُنظم في حالة اإلخفاق 
في الدفع، ويمكن للتكنولوجيا الذكية أن تمّكن اتباع نهج مماثل 

في المعدات الكفؤة، مثاًل.

6. عوامل تمكين الصفقات 
يمكن استخدام عدد من عوامل تمكين الصفقات لزيادة دفق 

الصفقات عبر أداة تمويل. وتشمل هذه آليات تسع يرد شرحها أدناه.

)أ( المساعدة على تطوير المشاريع

تسهيالت المساعدة على تطوير المشاريع هي أموال محددة 
مخصصة، إما كرأسمال مخاطر أو كمنح، يمكن لمطوري 

المشاريع و/أو مضيفيها استخدامها لتطوير المشاريع إلى 
نقطة يمكن عندها الحصول على تمويل لها. ويتطلب بعضها، 

كتلك التي يديرها برنامج المفوضية األوروبية هورايزون 

اإلطار 16. المساعدة األوروبية المحلية في 
مجال الطاقة

المســاعدة األوروبيــة المحليــة فــي مجال الطاقة هي 
مبــادرة مشــتركة بيــن المفوضية األوروبية وبنك 
االســتثمار األوروبــي فــي إطار برنامج هورايزون 

2020، وهــي تقــدم للســلطات العامــة والكيانات الخاصة 
منــح مســاعدة تقنيــة تتركــز علــى تنفيذ تدابير كفاءة 

اســتخدام الطاقة وبناء مشــاريع طاقة متجددة 
متكاملــة ومشــاريع نقل وتنقــل مبتكرة. ويمكن 

اســتخدام المســاعدة التقنيــة المقدمــة لتمويل التكاليف 
المتصلة بدراســات الجدوى والســوق وتدقيق حســابات 

الطاقــة وإعــادة الهيكلــة الماليــة والبرنامجية وخطط 
األعمــال وإعداد إجــراءات المناقصة والترتيبات 

التعاقديــة ووحدات تنفيذ المشــاريع.

في عام 2019، أي بعد عشر سنوات من العمل، كانت 
المبادرة قد دعمت تطوير 85 مشروعًا في أنحاء 

االتحاد األوروبي بمنح قيمتها 150 مليون يورو، وبلغ 
مجموع اإلنفاق الرأسمالي الذي تمثله هذه المشاريع 

5.6 مليارات يورو. ومن بين 30 مشروعًا كانت قد 
اكتملت حتى ذلك الحين، كان 25 يتعلق بكفاءة 

استخدام الطاقة وخمسة بالنقل، كما كان 44 مشروعًا 
من أصل 55 مشروعًا جاريًا يتعلق بكفاءة استخدام 

الطاقة، ومعظمها في مباني.

 Covenant of Mayors, 2019. Project Development :المصادر
 Assistance. Lessons learnt from the Covenant of Mayors
 Community; and European Investment Bank, 2019c. 10

.years of European Local Energy Assistance )ELENA(

2020 تحقيق نسبة رفع مالي لالستثمار محددة، وهذا يعني 
أنه إذا لم يحقق تطوير المشروع الذي يجري دعمه استثمارًا 

فيه على مستوى محدد، مثاًل مقدار استثمار يفوق مبلغ 
المساعدة المقدمة بـ 20 مرة، يمكن عندئذ استرداد األموال 

من الوكالة المنفذة.

)ب( وحدات تطوير المشاريع

وحدات تطوير المشاريع هي فرق متخصصة أنشئت 
لمساعدة مضيفي المشاريع على تطوير المشاريع إلى نقطة 
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اإلطار 17. مسّرعات التعديل التحديثي في لندن

بعد تجربة تنفيذ العديد من برامج التعديل التحديثي 
في مجال كفاءة استخدام الطاقة، أنشأ عمدة لندن في 

عام 2020 مسّرعين، أحدهما للمنازل واآلخر ألماكن 
العمل. ويوفر مسّرع المنازل ألحياء لندن )المجالس 

المحلية( وجمعيات السكان )الُماّلك االجتماعيين( 
الخبرة التقنية الالزمة لبدء مشاريع التعديل التحديثي 
لـ »المنزل بأكمله« في أنحاء لندن، كما يساعد على بناء 
سالسل التوريد ووضع دراسات الجدوى لتسريع تبني 

التعديالت التحديثية.

ويمّول البرنامج بمبلغ 3.6 مليون جنيه إسترليني على 
أساس 50:50 من عمدة لندن والصندوق األوروبي 

للتنمية اإلقليمية.

ورغم أن من السابق ألوانه اإلبالغ عن التقدم المحرز، 
فإن المسّرعان يبنيان على النجاحات التي حققها برنامج 

Re:fit الذي استخدم وحدة لتطوير المشاريع تتمتع 
بخبرة تقنية وتجارية لتطوير مشاريع كفاءة استخدام 

الطاقة في أكثر من 500 مبنى في أنحاء لندن.

 Greater London Authority, 2020. Retrofit :المصدر
.Accelerator – Homes

اإلطار 18. برنامج Re:fit في إنكلترا وويلز

ُطّور هذا البرنامج في عام 2009 بالبناء على برنامج 
Re:fit الناجح في لندن، وهو يوفر المساعدة التقنية 

والتجارية من خالل وحدة لتطوير المشاريع، لكنه يشمل 
أيضًا إطار شراء لعقود األداء الطاقي يمتثل لقواعد 

الشراء في االتحاد األوروبي. وهذا يعني أن أي سلطة 
محلية أو هيئة من هيئات القطاع العام يمكنها أن تضع 

وتشتري عقد أداء للطاقة دون أن تكون لديها بالضرورة 
خبرة فنية أو تجارية أو قانونية داخلية.

على مدى عشر سنوات، استفاد من البرنامج أكثر 
من 250 منظمة، واشُتري أكثر من 180 مليون جنيه 

إسترليني من النفقات الرأسمالية عبر ألف مبنى، ما وفر 
52 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون و10 ماليين جنيه 

إسترليني من تكاليف الطاقة كل عام.

حاليًا، يشمل إطار الشراء، الذي ُيجدد دوريًا، 16 عقدًا 
لخدمات الطاقة. ويتوقع أن يؤدي إلى عقود بقيمة 500 
مليون جنيه إسترليني على مدى السنوات األربع المقبلة.

.Local Partnerships, 2020. RE:FIT :المصدر

اإلطار 19. االتحاد لخدمات الطاقة

في عام 2013، أسست هيئة دبي للطاقة والمياه شركة 
االتحاد لخدمات الطاقة تحفيزًا إلنشاء سوق ناجعة 
لمقاوالت األداء الطاقي. وهدف الشركة هو تطوير 

مشاريع كفاءة استخدام الطاقة في أكثر من 30 ألف 
مبنى، باإلضافة إلى تطوير المشاريع وبناء قدرات 

شركات خدمات الطاقة المحلية وتيسير الحصول على 
تمويل للمشاريع.

وبحلول الربع الثاني من عام 2020، قامت شركة االتحاد 
لخدمات الطاقة بتحديث 7,646 مبنى، ما أدى إلى وفر 

قدره 304.9 جيجاواط-ساعة من الكهرباء و442.2 
مليون جالون من المياه وانخفاض في انبعاثات ثاني 

أكسيد الكربون بمقدار 136,829 طن سنويًا.

 Etihad Energy Services, 2020. About Etihad ESCO. :المصدر

.Newsletter for Q2 2020 ©iStock.com/alexsl
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يمكن عندها الحصول على تمويل لها. وهي بذلك تتجاوز 
المساعدة على تطوير المشاريع بتوفيرها الخبرة التقنية والمالية، 
عادة من خالل مزيج من المهارات والموارد الداخلية والخارجية. 

وغالبًا ما تدعم وحدات تطوير المشاريع بأموال من مرافق 
المساعدة على تطوير المشاريع.

)ج( أطر الشراء
إطار الشراء هو طريقة قياسية لشراء الخدمات للمشاريع، مثل 

الهندسة، ولكن أيضًا شراء خدمات تسليم المعدات وإنجاز 

المشاريع. وأطر الشراء مفيدة بشكل خاص في القطاع العام إذا لم 
تكن لدى وكاالته التي تتطلع إلى تنفيذ مشاريع القدرة على إنشاء 
نظام شراء خاص بها ويتعين عليها اتباع إجراءات شراء صارمة.

)د( شركات خدمات الطاقة الفائقة
تقوم هذه الشركات كجزء من وظائفها المتعددة بدور عامل 
تمكين للصفقات ألنها تعمل كمطّور، عادة لمحافظ مشاريع، 

ويمكنها ربط المشاريع بالتمويل. وعادة ما ُيشترى تنفيذ المشاريع 
من شركات خدمات الطاقة في القطاع الخاص التي تكون عاملة 

في إطار شركة خدمات الطاقة الفائقة.

وباإلضافة إلى كونها عوامل تمكين للصفقات )وقد صنفها تقرير 
المؤسسة األلمانية للتعاون الدولي على أنها أداة سياسة عامة(، 

األنسب أن تصّنف على أنها أداة تمويل ألنها تجلب التمويل 
للمشاريع. وتقدم شركات خدمات الطاقة الفائقة، مثل شركة 
االتحاد في دبي، التمويل لتطوير المشاريع في شكل أسهم 

وُيجلب التمويل الفعلي لهذه المشاريع من المؤسسات المالية 
التابعة ألطراف ثالثة. وتمثل شركة خدمات كفاءة استخدام 

الطاقة المحدودة في الهند نموذجًا آخر لشركات خدمات الطاقة 
الفائقة، فهي تطّور وتمّول المشاريع من ميزانيتها العمومية. 

وباستخدام هذا التصنيف لشركات خدمات الطاقة الفائقة، ونظرًا 
ألهمية هذه المنظمات، ال سيما في المنطقة العربية، سُتبحث 

أمثلة أخرى في القسم الذي يصف األدوات المالية.

اإلطار 20. تحزيم مشاريع المدارس في المجر

في عام 2006، أصدرت وزارة التعليم المجرية مناقصة 
لشركات خدمات الطاقة لتجديد جميع المدارس في 

البالد. فوّقع مصرف محلي وشركة خدمات طاقة محلية 
اتفاقًا مدته 20 عامًا. وقد صمم البرنامج الذي ُسّمي باللغة 

الهنغارية »نور أعيننا« كبرنامج وطني لتحسين نظم اإلنارة 
والتدفئة في المدارس. وقد اختارت الوزارة متعاقدًا واحدًا 

يمكن ألي من البلديات العمل معه لتنفيذ تدابير تعزيز 
لكفاءة استخدام الطاقة باستخدام نهج التعاقد على األداء 
الطاقي. وهذا يعني أنه لم يكن يتعين على البلديات طرح 

مناقصات تنافسية لكل مشروع على حدة.

وُمّول البرنامج بمنحة من االتحاد األوروبي زودت 20 
في المائة من التكلفة الرأسمالية، وبعض األموال بفائدة 

منخفضة قدمها بنك التنمية الوطني الهنغاري إلى المصرف 
المحلي، و10 في المائة كأسهم ُملكية قدمتها شركة 

خدمات الطاقة المحلية. وحصل المصرف المحلي على 
ضمان ائتماني جزئي )تقاسم المخاطر بنسبة 50 في المائة( 

من مؤسسة التمويل الدولية ومرفق البيئة العالمية.

وعندما انتهى البرنامج في كانون األول/ديسمبر 2012، 
كان قد أنجز ما مجموعه 354 مشروعًا باستثمارات 
إجمالية قدرها 13 مليار فورنت هنغاري )حوالي 65 

مليون دوالر(. وكان نحو 85 في المائة من التدابير التي 
اتخذت تدابير إنارة كفؤة في المدارس والمباني البلدية، 
مع إدخال بعض تحسينات على نظم التدفئة. وقد قدرت 

وفور الطاقة بـ 126,667 ميجاواط-ساعة سنويًا وبلغت 
الوفور السنوية في التكاليف ما يقدر بـ 1.67 مليار 

فورنت هنغاري )حوالي 8.9 ماليين دوالر(.

 World Bank, 2014. Energy Services Market :المصدر
.Development. Guidance Note. May 2014

اإلطار 21. مشروع ثقة المستثمر

مشروع ثقة المستثمر هو مبادرة دولية للتوحيد 
القياسي لمشاريع تطوير كفاءة استخدام الطاقة. 
وقد نشأ في الواليات المتحدة، لكنه ُنّفذ أيضًا في 
كندا وفي االتحاد األوروبي بمساعدة تمويلية من 
برنامج هورايزون 2020. ويوفر المشروع خارطة 

طريق واضحة لتطوير مشاريع كفاءة استخدام 
الطاقة باستخدام أفضل الممارسات في سلسلة من 

البروتوكوالت لمختلف أنواع المشاريع في فضاء 
المباني غير السكنية. والمشاريع التي يطورها ويوثقها 

باستخدام البروتوكوالت مطورو مشاريع مؤهلون، 
اجتازوا التدريب الذي يجريه مشروع ثقة المستثمر، 

ثم يفحصها أخصائي ضمان جودة، يمكن منحها شهادة 
»كفاءة استخدام الطاقة الجاهزة لالستثمار«. وقد 

ثبت أن استخدام البروتوكوالت يقلل تكاليف الصفقات 
ويخفض مخاطر األداء.

 Investor Confidence Project, 2020. Unlocking :المصدر
.Capital for Energy Efficiency Projects
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)ھ( التجميع أو التحزيم 
يساعد تجميع مشاريع متعددة على خفض تكاليف الصفقات 

ويخّفض االنكشاف على المخاطر ألن الممّول يتعرض لمخاطر 
محفظة مشاريع بداًل من تعرضه لمخاطر مشروع واحد. 

وقد يكون ذلك إما بتجميع عدد من المشاريع التي تستخدم 
التكنولوجيات نفسها ونموذج األعمال نفسه، أو بوضع مشاريع 

بسيطة ذات عائد مرتفع معًا مع مشاريع أعقد وأقل عائدًا إلنتاج 
محفظة مواضيعية )حزمة( تجتاز عتبة معينة ويمكن شراؤها 

وإدارتها وتمويلها في إطاٍر هيكلي واحد.

)و( التخزين
التخزين هو عملية تجميع المشاريع في أداة واحدة للوصول 

إلى حجم يصبح عنده مجموع األصول الموحدة جذابًا إما 
للبيع الصريح لمستثمرين كبار أو للتوريق المالي من خالل 

إصدار سندات.

ومن األمثلة على التخزين مستودع قروض كفاءة استخدام 
الطاقة الذي أشير إليه أعاله.

)ز( أدوات التوحيد القياسي
لتوسيع نطاق االستثمار في أي فئة من فئات األصول، تتطلب 

مؤسسات التمويل التوحيد القياسي لهذه األصول. وليست 
مشاريع كفاءة استخدام الطاقة بعد فئة أصول متعارف عليها، 

ويرجع ذلك جزئيًا إلى أنها غير متجانسة إلى درجة عالية 
وبعيدة كل البعد عن التوحيد القياسي24. وفي عام 2015، 

قال مايكل إيكهارت، المدير اإلداري والرئيس العالمي للتمويل 
واالستدامة في مصرف سيتي بنك: »ال تلبي مشاريع كفاءة 

استخدام الطاقة متطلبات أسواق رأس المال بعد. فهذه الصناعة 
مفككة جدًا، وليس هناك بين المشاريع والعقود مشروعان أو 

عقدان متشابهان«. وينطبق نقص التوحيد القياسي هذا على 

العملية برمتها من التطوير التقني للمشاريع،مرورًا بإرساء 
العقود والتنفيذ، وصواًل إلى األداء المتواصل. وال يزال ما 

قاله إيكهارت صحيحًا في األساس، لكن هناك منذ ذلك الحين 
بعض التحسينات المرئية. فقد ُطورت أدوات مثل مشروع ثقة 

المستثمر )اإلطار 21( وهي تكتسب زخمًا بين مطوري المشاريع. 
كما ُأطلقت في بلدان ومناطق مختلفة مبادرات عدة لتوحيد 

معاييرعقود األداء الطاقي.

)ح( المنح وشروط الدفع أو التكاليف التفضيلية
يمكن اعتبار تقديم المنح أو توفير شروط دفع تفضيلية للمنتفع 

عامل تمكين للصفقات. وتشمل برامج مثل برنامج الترويج الذي 
ينفذه بنك التنمية األلماني المنح كعنصر هام من عناصرها. ويمكن 

أن تشمل شروط الدفع التفضيلية أيضًا ما يلي: فترات سماح 
لتغطية فترة التشييد، كما في حالة الصندوق الليتواني لتحديث 

المباني المتعددة الشقق؛ وخفض تكلفة التمويل، كما الحال في 
برنامج رومانيا للمنازل الخضراء والرهون العقارية الخضراء؛ 

وفترات سداد طويلة؛ وتصميم دفعات السداد لتتناسب مع نمط 
التوفير في تكلفة الطاقة.

)ط( التمويل القائم على النتائج
ُيعّرف التمويل القائم على النتائج على أنه »أي برنامج يكافئ 
تحقيق ناتج أو نتيجة واحدة أو أكثر من خالل حافز أو أكثر، 

مالي أو غير مالي، لدى التحقق من أن النتيجة المتفق عليها قد 
تحققت بالفعل«25. وقد طبق هذا البرنامج في قطاعات الرعاية 

الصحية وغيرها من القطاعات. واستخدم في قطاع الطاقة 
لتحفيز تقديم حلول طهي فعالة للمدارس واإلنارة من خارج 

شبكة الكهرباء في أفريقيا، مع التركيز على تيسير ظهور سوق 
تجارية واسعة النطاق26. ويبدو التمويل القائم على النتائج 

متماشيًا تمامًا مع تعزيز نمو تمويل كفاءة استخدام الطاقة، وإن 
لم يستخدم لهذا الغرض المحدد حتى اآلن على ما يبدو.

ملخص جيم. 
العناصر األساسية ألدوات التمويل خمسة هي:

مصادر رأس المال: أساسًا، مصادر عامة أو مصادر خاصة 	 
بأشكال مختلفة.

نوع الوسيط المالي الذي يقدم األداة: المصارف أو 	 
المؤسسات المالية غير المصرفية أو الصناديق.

نوع رأس المال المقدم للمنتفعين: الدين أو األسهم أو مزيج 	 
من االثنين معًا.

استخدام أدوات تخفيف المخاطر التي يتعرض لها مقدم 	 
رأس المال وربما المنتفع.

استخدام عوامل تمكين الصفقات التي تساعد على زيادة 	 
دفق الصفقات من خالل األداة.

يقدم الفصل التالي دراسات حالة عن كيفية الجمع بين عناصر 
التصميم هذه في الممارسة العملية في البلدان وقطاعات السوق 

المختلفة، ثم يستعرض العوامل الهامة للنجاح. وتعني الطبيعة 
الناشئة ألسواق تمويل كفاءة استخدام الطاقة في جميع المناطق 

الجغرافية أنه يجب إيالء االهتمام إلدراج أدوات مناسبة 
لتخفيف المخاطر وتمكين الصفقات، بما في ذلك تدابير بناء 

القدرات. فبكل بساطة، مجرد توفير رأس المال ال يكفي للنجاح.
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الجدول 4. أدوات مختارة لتمويل كفاءة استخدام الطاقة

النوعأداة التمويلالبلد

رأس المال 
المخصص/

المستخدم حتى 
اآلن

أنواع رأس المالمصادر رأس المالالقطاعات المستهدفة
عوامل تمكين 

الصفقات
أدوات تخفيف 

المخاطر

بلغاريا

صندوق كفاءة 
استخدام الطاقة 
ومصادر الطاقة 

المتجددة

صندوق

92.8 مليون ليف 
بلغاري )57.6 
مليون دوالر 

أمريكي(

البلديات والشركات

مرفق البيئة 
العالمية، الحكومة، 

حكومة النمسا، 
القطاع الخاص

مساعدة تقنيةقروض
ضمانات ائتمان، 
عقود أداء طاقي

بلغاريا

خط ائتمان كفاءة 
استخدام الطاقة 

السكنية من البنك 
األوروبي لإلنشاء 

والتعمير

المباني السكنية144 مليون يوروخط ائتمان
الصندوق األوروبي 
للتنمية اإلقليمية، 
صندوق كوزلودوي

قروض
مساعدة على 
تطوير المشاريع

—

دبي
شركة االتحاد 
لخدمات الطاقة

شركة 
فائقة 

لخدمات 
الطاقة

رأس المال األولي 
غير معروف، لكن 
الشركة تتلقى 

التمويل للمشاريع 
من القطاعين 
الخاص والعام 

المباني، إنارة الشوارع

هيئة كهرباء ومياه 
دبي — رأسمال 
شركة االتحاد 

لخدمات الطاقة، 
تمويل المشاريع 

من القطاعين العام 
والخاص

قروض
تطوير المشاريع 
باستخدام موارد 

داخلية
عقود أداء طاقي

إستونيا
صندوق كريديكس 
الدوار والقروض 
لمباني الشقق

المباني السكنية72 مليون يوروصندوق

منحة من الصندوق 
األوروبي للتنمية 

اإلقليمية، قرض من 
بنك التنمية التابع 
لمجلس أوروبا، 

الحكومة، صندوق 
كريديكس

قروض بسعر 
فائدة منخفض

مساعدة على 
تطوير المشاريع

ضمانات

االتحاد 
األوروبي

الصندوق 
األوروبي لكفاءة 
استخدام الطاقة

265 مليون يوروصندوق

كفاءة استخدام 
الطاقة في المباني، 

مصادر الطاقة 
المتجددة، النقل 

النظيف

المفوضية 
األوروبية، 

بنك االستثمار 
األوروبي، مصارف 

تجارية

قروض، أسهم، 
ديون ميزانين، 

تأجير، شراء 
مستحقات 

وحدة تطوير 
مشاريع

عقود أداء طاقي

أمثلة على أدوات موجودة لتمويل كفاءة
استخدام الطاقة 

4
يلخص هذا الفصل بيانات عن بعض األمثلة على أدوات مستخدمة حاليًا لتمويل كفاءة استخدام الطاقة من أنحاء العالم. وتعرض الفصول 

التالية، وهي عن الصناديق وخطوط االئتمان وغيرها من أدوات التمويل، دراسة حالة موجزة لكل أداة مختارة.

ألف. نظرة عامة على أمثلة على األدوات المالية 



30

االتحاد 
األوروبي

تمويل من القطاع 
الخاص لكفاءة 
استخدام الطاقة

480 مليون يوروخط ائتمان
كفاءة استخدام 

الطاقة
بنك االستثمار 

األوروبي
قروض

مساعدة على 
تطوير المشاريع

آلية تقاسم مخاطر

فرنسا

الشركة العامة 
المحلية لكفاءة 
استخدام الطاقة 

SPL OSER

شركة عامة 
لخدمات 
الطاقة 

6.3 مليون يورو 
رأسمال أولي في 

الشركة العامة 
المحلية لكفاءة 
استخدام الطاقة

المباني العامة
مصارف تجارية 

للمشاريع
قروض

مساعدة على 
تطوير المشاريع

عقود أداء طاقي

ألمانيا

قروض كفاءة 
استخدام الطاقة 
من بنك التنمية 

األلماني

المباني300 مليار يوروخط ائتمان
بنك التنمية 

األلماني
شراء قروض من 

مصارف تجارية
تسويق من خالل 

مصارف محلية

استخدام معايير 
وأدوات نمذجة 

قياسية 

األردن

برنامج كفاءة 
استخدام الطاقة 
في بنك تنمية 
المدن والقرى 

45 مليون يوروخط ائتمان

المشاريع البلدية، 
بما في ذلك كفاءة 

استخدام الطاقة 
ومصادر الطاقة 

المتجددة والمباني 
وإنارة الشوارع

بنك االستثمار 
األوروبي

قروض
مساعدة على 
تطوير المشاريع

ضمان بموجب 
تفويض إقراض 

خارجي من االتحاد 
األوروبي 

التفيا

صندوق التفيا 
لكفاءة استخدام 

الطاقة في 
المباني

المباني السكنية—صندوق
البنك األوروبي 

لإلنشاء والتعمير، 
تمويل خاص

—شراء مستحقات
شراء عقود أداء 
طاقي تشغيلية

لتوانيا
الصندوق 

الليتواني لكفاءة 
استخدام الطاقة

صندوق

79.5 مليون يورو 
للمباني، و14.49 
مليون يورو إلنارة 

الشوارع

المباني البلدية وإنارة 
الشوارع

الحكومة، 
الصناديق الهيكلية 

لالتحاد األوروبي

قروض ميسرة 
وضمانات

مساعدة على 
تطوير المشاريع

عقد أداء طاقي 
للمباني، ضمان إلنارة 

الشوارع

لتوانيا
الصندوق الليتواني 

لتحديث المباني 
المتعددة الشقق

المباني السكنية300 مليون يوروصندوق

البنك األوروبي 
لإلنشاء والتعمير 

)150 مليون يورو(، 
مصارف تجارية 

)150 مليون يورو(

قروض، ضمانات 
قروض، منح

مساعدة على 
تطوير المشاريع

—

لتوانيا
المنصة الجديدة 
لتمويل كفاءة 
استخدام الطاقة

خط ائتمان
250 مليون يورو 

)الهدف(

الطاقة الشمسية، 
وتجديد الشقق، 
واإلنارة الفعالة

بنك االستثمار 
األوروبي، 

الصناديق الهيكلية 
لالتحاد األوروبي، 
الوكالة العامة 
لتنمية االستثمار 
)ليتوانيا(، مصارف 

تجارية

—قروض

شريحة الخسائر األولى 
تغطيها الصناديق 
الهيكلية لالتحاد 
األوروبي؛ شريحة 

الديون التابعة تمولها 
المؤسسات المالية 
الدولية لتوفير تعزيز 

ائتماني للديون 
الممتازة من المصارف 

التجارية

خط ائتمانإكوكازاالمكسيك
396 مليون دوالر 

أمريكي
اإلسكان

بنك التنمية األلماني، 
صندوق التكنولوجيا 

النظيفة، البنك 
اإلسالمي للتنمية، 
مؤسسة التمويل 
للبلدان األمريكية، 
المرفق الوطني 

للتخفيف المالئم من 
ر المناخ  آثار تغيُّ

رهون عقارية 
خضراء وقروض 
ميسرة للمطورين

المساعدة على 
تطوير المشاريع

استخدام أدوات 
محاكاة قياسية 
ومستويات أداء 

محددة
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المغرب
آلية تمويل 

الطاقة 
المستدامة

150 مليون يوروخط ائتمان

كفاءة استخدام 
الطاقة ومصادر 

الطاقة المتجددة 
والمباني القائمة 

والجديدة

البنك األوروبي 
لإلنشاء والتعمير، 
الوكالة الفرنسية 

للتنمية، بنك التنمية 
األلماني

قروض، عقود 
إيجار، منح

المساعدة على 
تطوير المشاريع

ضمان

رومانيا
برنامج المنازل 

الخضراء والرهون 
العقارية الخضراء

اإلسكان—خط ائتمان
تمويل االتحاد 

األوروبي للمصارف 
التجارية الرائدة

الرهون العقارية 
الخضراء

برنامج تصديقالمساعدة التقنية

المملكة 
العربية 

السعودية
ترشيد

شركة 
فائقة 

لخدمات 
الطاقة

رسملة بـ 1.9 مليار 
ريال سعودي 

)507 ماليين دوالر 
أمريكي(

المباني العامة، إنارة 
الشوارع

صندوق االستثمار 
العام

قروض
تطوير المشاريع 

باستخدام الموارد 
الداخلية

عقود أداء طاقي

تونس
صندوق االنتقال 

الطاقي 
صندوق

70 مليون يورو، 
450 مليون يورو 

تمت تعبئتها

كفاءة استخدام 
الطاقة، الطاقة 

المتجددة
اإليرادات الضريبية

القروض، حقوق 
الملكية، المنح

المساعدة على 
تطوير المشاريع

—

المملكة 
المتحدة

صندوق لندن 
لكفاءة استخدام 

الطاقة
صندوق

100 مليون جنيه 
إسترليني

البيئة المبنية في لندن
صندوق التنمية 
الزراعية، القطاع 

الخاص
قروض

ال شيء؛ الموارد 
الداخلية المتوفرة 
لمدير الصندوق؛ 

المساعدة اإلنمائية 
للمشاريع المضافة 

إلى الصندوق 
الَخَلف

عقود أداء طاقي

الواليات 
المتحدة

تمويل الطاقة 
النظيفة المقّيم 

على أساس 
الممتلكات 

خطوط 
ائتمان

ال يوجد رأسمال 
محدد مخصص؛ 
استخدم بعض 

الواليات 
والمقاطعات 

أمواله الخاصة، 
لكن معظم رؤوس 
األموال تأتي من 

القطاع الخاص؛ رأس 
المال المستخدم: 
1.5 مليار دوالر 
أمريكي لتمويل 
الطاقة النظيفة 
المقّيمة على 

أساس الممتلكات 
التجارية،6 مليارات 

دوالر أمريكي 
لتمويل الطاقة 

النظيفة المقّيمة 
على أساس 

الممتلكات السكنية

كفاءة استخدام 
الطاقة في المباني 
التجارية والسكنية؛ 

يمكن أن تشمل )في 
بعض المناطق( تدابير 
إضافية بما في ذلك 

الطاقة الشمسية 
على األسطح، وتدابير 
الحفاظ على المياه، 

ومقاومة الزالزل

المصارف التجارية 
والمؤسسات 

المالية
—قروض

ُتضاف مدفوعات 
السداد إلى الضرائب 

العقارية التي 
تتفوق على القروض 

والرهون العقارية 
األخرى، وتكون هذه 

المدفوعات قابلة 
للتحويل لدى بيع 

الممتلكات

المصدر: تجميع المؤلف، اإلسكوا.
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صناديق كفاءة استخدام الطاقة
5

.Energy Efficiency and Renewable Sources Fund )EERSF(, 2020a. About Us. Energy Efficiency and Renewable Sources Fund )EERSF(  .27

ألف. بلغاريا: صندوق كفاءة استخدام الطاقة ومصادر الطاقة المتجددة
أنشئ »الصندوق البلغاري لكفاءة استخدام الطاقة ومصادر 
الطاقة المتجددة« في عام 2005 باسم »الصندوق البلغاري 

لكفاءة استخدام الطاقة« وبتمويل من مرفق البيئة العالمية 
عبر البنك الدولي وحكومة بلغاريا وحكومة النمسا وشركات 
محلية من القطاع الخاص27. وقد أدرج إنشاء الصندوق في 

قانون كفاءة استخدام الطاقة لعام 2004، الذي كان جزءًا من 
التشريعات الرامية إلى جعل بلغاريا متسقة مع سياسة االتحاد 

األوروبي قبل انضمامها إليه في 1 كانون الثاني/يناير 2007.

وعلى غرار بلدان أخرى في أوروبا الوسطى والشرقية، كانت 
مستويات كفاءة استخدام الطاقة في بلغاريا منخفضة، وُقّدرت 
إمكانية تحقيق وفور فعالة من حيث التكلفة في مجال الطاقة 

في المباني بنحو 40 في المائة. وفي الفترة بين عامي 2005 
و2008، تلقى الصندوق 219 مليون ليف بلغاري )13.6 مليون 

دوالر أمريكي( لتغطية تكاليف بدء التشغيل وبناء القدرات 
وأول رأسمال استثماري. ويهدف الصندوق إلى توفير التمويل 

المتجدد لمشاريع كفاءة استخدام الطاقة وللمساعدة التقنية 
للقطاعين العام والخاص. ومنذ عام 2011، بسّن قانون الطاقة 

من مصادر متجددة، ُوّسع نطاق والية الصندوق لتشمل تمويل 
مشاريع الطاقة المتجددة في جانب الطلب.

وفي عام 2013، حصل الصندوق على منحة قدرها 5 ماليين 
يورو من البنك األوروبي لإلنشاء والتعمير ووزارة االقتصاد 

والطاقة البلغارية لتمويل المزيد من الضمانات االئتمانية 
الجزئية لمشاريع شركات خدمات الطاقة في المباني العامة. 
وفي عام 2014، ُوّفر مبلغ إضافي قدره 5 ماليين يورو من 
صندوق كوزلودوي ُخصص لمساعدة البلديات على خفض 

الطلب على الطاقة في المباني العامة.

وال يوزع الصندوق أرباحًا ويعمل كآلية تمويل عام–خاص 
ذات توجه تجاري ليقوم بثالثة أدوار رئيسية، هي دور 

مؤسســة إقــراض، ودور آليــة لضمــان االئتمــان، ودور مقدم 
للمســاعدة التقنيــة. وتديــر الصنــدوق شــركة إيكونولر-

إنيفكت-إيالنــا )Econoler-EnEffect-Elana(، وهي شــركة 
مــن القطــاع الخــاص متخصصــة بــإدارة الصناديق تتشــكل 

 Econoler( مــن اتحــاد بيــن شــركة إيكونولر إنترناشــيونال
International(، وهي شــركة كندية لالستشــارات في 

مجــال كفــاءة اســتخدام الطاقــة، ومركز كفاءة اســتخدام 
الطاقــة البلغــاري، وهــو منظمــة غيــر حكوميــة غيــر ربحية، 
وشــركة إالنــا القابضــة)Elana Holding( البلغاريــة، وهي 

مؤسســة ماليــة غيــر مصرفيــة. ويمكــن إلدارة الصندوق 
أن تقــدم قــدرًا محــدودًا مــن المســاعدة التقنيــة، لكن دورها 

الرئيســي هــو تقييــم المشــاريع والموافقــة عليها.يبيــن الشــكل 
4 الهيــكل األولــي للصندوق.

ويقدم الصندوق قروضًا للبلديات والشركات واألفراد 
والمشاريع البلدية ومشاريع شركات خدمات الطاقة ومشاريع 

الطاقة المتجددة. ويبين الجدول 5 أسعار الفائدة السائدة 
وحجم التمويل وشروطه. وأسعار الفائدة ثابتة محددة طوال 

مدة القرض. وفي عام 2019، كان المتوسط المرجح للفائدة 
لألموال الممنوحة 4.37 في المائة. وُتحّدد أسعار الفائدة بما 
يتماشى مع الجدارة االئتمانية للمنتفع المعني ومع الحفاظ 

على القدرة التنافسية مقابل المصارف التجارية.

وُيستخدم الصندوق لتمويل طيف عريض من المشاريع، 
بما في ذلك إعادة تأهيل المباني في القطاعات جميعها من 

صناعية وتجارية وسكنية متعددة األسر وسكنية ألسرة 
واحدة وجميع أنواع المباني العامة من مرافق رعاية صحية 

ومدارس وجامعات ومرافق ثقافية. ويمكن استخدام 
الصندوق أيضًا لتحسين مصدر التدفئة، الذي غالبًا ما يكون 

نظام تدفئة حضرية، وإنارة الشوارع والمرافق الصناعية 
كضواغط الهواء.
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إيكونولر

مركز كفاءة 
استخدام الطاقة 

)إنيفكت(

إيالنا

شركات من 
القطاع الخاص مرفق البيئة حكومة بلغاريا

العالمية حكومة النمسا

استشاريون 
)حسب 
االقتضاء(

مشاريع مشاريع

مدير الصندوق مصارف

ت
شركا

حاد 
ات

رسوم إدارية رسوم ضمان

قروض تجارية

إدارة ضمان

قرض يصل إلى 90 في المائة من تكلفة المشروع

1.9 مليون دوالر 10 ماليين دوالر 1.5 مليون دوالر 1.5 مليون دوالر

التمويل األولي

الشكل 4. الهيكل األولي لصندوق بلغاريا لكفاءة استخدام الطاقة ومصادر الطاقة المتجددة 

.Energy Efficiency and Renewable Sources Fund )EERS(, 2020a :المصدر

صندوق 
كفاءة الطاقة 

والمصادر 
المتجددة

وفيما يتعلق بالضمانات االئتمانية الجزئية، أو ضمانات ائتمان 
المحافظ، يفرض الصندوق رسومًا تتراوح بين 0.5 و2 في 

المائة لمدة تصل إلى سبع سنوات. وقد منحت ضمانات 
لمصارف تجارية عدة.

وحتى نهاية عام 2019، كان الصندوق قد مّول 210 مشاريع 
بـ 92,843,084 ليف بلغاري )57.6 مليون دوالر أمريكي(. 

ويعرض الجدول 6 نصيب المشاريع ورأس المال المستخدم 
في البلديات والشركات وغيرها.

وفي عام 2019، وقع الصندوق ستة عقود جديدة للتمويل 
بقيمة إجمالية قدرها 685, 058, 6 ليف بلغاري )3.756 مليون 

دوالر أمريكي(.

وفي نهاية عام 2019، أفاد الصندوق أن 3.48 في المائة من 
القروض قد تأخرت عن السداد 90 يومًا أو أكثر، مقابل 3.92 

في المائة في نهاية عام 2018.

وأبلغ الصندوق عن استمرار مستوى جيد من االهتمام من 
البلديات. ويستهدف البرنامج المستشفيات والجامعات 

ومهاجع الطالب التي تمثل نحو 12 في المائة من محفظة 
المشاريع التي يمولها. غير أن مخاطر إقراضها أكبر من مخاطر 
إقراض، البلديات ألن أطر عملها القانونية تفتقر  إلى الوضوح.

وقــد أصبــح ســوق تمويــل كفــاءة اســتخدام الطاقــة في 
بلغاريــا اآلن قــادرًا علــى المنافســة مــع العديــد مــن آليــات 
اإلقــراض دون فوائــد ومــع اإلقــراض التجــاري. وقد بدأ 
الصنــدوق فــي االنتقــال إلــى تمويــل التجســير لمســاعدة 

البلديــات علــى تطويــر المشــاريع إلــى درجــة يمكــن عندهــا 
 تمويلهــا تمويــاًل كامــاًل. وينظــر الصنــدوق فــي فــرص

  التمويــل التــي توفرهــا الخطــة الوطنيــة للمبانــي ذات 
الطاقــة الصفريــة تقريبــًا، والتــي تتطلــب أن تكــون جميــع 

المبانــي العامــة التــي تشــيد بعــد 31 كانــون األول/ديســمبر 
2018 ذات طاقــة صفريــة تقريبــًا وأن تكــون جميــع المبانــي 

الجديــدة األخــرى كذلــك بعــد 31 كانــون األول/ديســمبر 
2020، وأيضــًا فــي الفــرص التــي تتيحهــا تشــريعات تســريع 

اعتمــاد الســيارات الكهربائيــة.

وقــد كان الصنــدوق حتــى اآلن مدعومــًا فــي الغالــب مــن 
الصناديــق الحكوميــة وصناديــق متعــددة األطــراف، وُخصــص 

معظــم التمويــل الــذي قدمــه إلــى مشــاريع، مــا ســاعد على 
تطويــر ســوق التعديــالت التحديثيــة لكفــاءة اســتخدام 
الطاقــة فــي بلغاريــا. ويدعــم الصنــدوق أيضــًا المســاعدة 

التقنيــة، ولكــن ليــس بقــدر كاٍف لتلبيــة الحاجــة المحتملــة. 
وينظــر الصنــدوق اآلن فــي الخيــارات المســتقبلية، مــا يعكــس 

حاجــة أدوات التمويــل كلهــا إلــى مرونــة كافيــة تمّكنهــا مــن 
االســتجابة لألســواق المتغيــرة.
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عدد المشاريعنوع المنتفع
الحصة من 

المجموع الكلي 
)نسبة مئوية(

القيمة الرأسمالية 
للمشاريع )ليف 

بلغاري( 

الحصة من 
المجموع الكلي 

)نسبة مئوية(
نشر رأس مال 
)EERSF )BGN

الحصة من 
المجموع الكلي 

)نسبة مئوية(

10650.541,660,92844.928,277,51242.2البلديات

7937.633,332,20735.925,336,99937.8الشركات

2511.917,849,94919.213,450,59820.1آخرون

21010092,843,08410067,065,109100المجموع

الجدول 6. عدد المشاريع والقيمة الرأسمالية ورأس المال الذي نشره صندوق بلغاريا لكفاءة استخدام الطاقة ومصادر الطاقة 
المتجددة

.EERS, 2020b. Energy Efficiency and Renewable Sources Fund. Financial Statement. 31 December 2019 :المصدر

سعر الفائدة السنوي الثابت نوع المستفيد
الحد األدنى للمساهمة من المدةحجم التمويل )ليف بلغاري()النسبة المئوية(

المستفيد )نسبة مئوية(

4-7البلديات، الشركات، األفراد
27 ألف – 800 ألف )16700 

دوالر أمريكي – 496 ألف 
دوالر أمريكي( 

مشاريع البلديات، مشاريع 
شركات خدمات الطاقة، 
مشاريع الطاقة المتجددة

5.5-3.5
800 ألف – 2700 ألف )496 
ألف دوالر أمريكي – 1674 

ألف دوالر أمريكي( 
10حتى 7 سنوات

الجدول 5. شروط تمويل قروض كفاءة استخدام الطاقة ومصادر الطاقة المتجددة في بلغاريا

.EERS, 2020b :المصدر

.Citynvest, 2019. KredEx Revolving Fund for energy efficiency in apartment buildings Estonia  .28

باء. إستونيا: صندوق كريديكس )KredEx( الدوار وقروض التجديد للمباني السكنية

يعيش 75 في المائة من السكان في إستونيا في مباٍن متعددة 
الشقق، 95 في المائة منها مملوكة ملكية خاصة. وهناك ما 

يقرب من 20 ألف مبنى سكني، ُبني حوالي 60 في المائة منها 
بين عامي 1960 و1990 و30 في المائة قبل عام 1960. وتدير 

جمعيات السكان هذه المباني السكنية.

وقد وضعت وزارة الشؤون االقتصادية واالتصاالت اإلستونية 
ومؤسسة كريديكس وبنك التنمية األلماني مفهوم صندوق 

كريديكس الدوار في عام 2007. وكان الهدف هو نقل الدعم 
الذي تقدمه الحكومة اإلستونية لكفاءة استخدام الطاقة بعيدًا 
عن النهج القائم على المنح، الذي كان سائدًا في الفترة من عام 

2003 إلى عام 2007، نحو نهج يمكن أن يستفيد منه رأس 
المال الخاص من خالل مزيج من القروض والضمانات والمنح. 

وكان الطموح هو تمويل تجديدات ألف مبنى سكني28.

وكان الصندوق متوافقًا تمامًا مع السياسات الوطنية 
واألوروبية المعمول بها في ذلك الوقت، بما في ذلك ما يلي:

السياسة الوطنية لتنمية اإلسكان، التي اعُتمدت في عام 2008.	 
خطة هدف الحفاظ على الطاقة، 2013-2007.	 
خطة التنمية الوطنية لقطاع الطاقة حتى عام 2020.	 
حزمة إجراءات االتحاد األوروبي للمناخ والطاقة.	 

وقد أنشئ الصندوق في عام 2009 بتمويل قدره 72 مليون 
يورو من المصادر التالية:

منحة قدرها 17 مليون يورو من الصندوق األوروبي 	 
للتنمية اإلقليمية.

قرض بقيمة 28.8 مليون يورو من مصرف التنمية لمجلس 	 
أوروبا بضمان من حكومة إستونيا.
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قرض بقيمة 16 مليون يورو من حكومة إستونيا.	 
9.5 مليون يورو من مؤسسة كريديكس )مؤسسة تمويل 	 

أنشأتها وزارة الشؤون االقتصادية واالتصاالت في عام 
2001 لمساعدة الشركات اإلستونية التي تقدم طيفًا من 

المنتجات المالية(.

ويبين الشكل 5 الهيكل األولي لصندوق كريديكس الدوار 
وتمويله.

وفي عام 2013، تلقى الصندوق قرضًا إضافيًا قدره 16 
مليون يورو من الحكومة اإلستونية و7 ماليين يورو إضافية 

من مؤسسة كريديكس.

ال يدعم صندوق كريديكس مشاريع التجديد وإعادة اإلعمار 
للمباني المتعددة الشقق إال إذا أراد االستفادة من القرض 

ثالثة على األقل من أصحاب الشقق ممثلين بجمعية سكان. 
ويفرض الصندوق االلتزام بما ال يقل عن 20 في المائة من 

وفور الطاقة في المباني التي تبلغ مساحتها ألفي متر مربع، 
وُيرفع هذا الشرط في المباني الكبيرة إلى 30 في المائة.

والقروض موجهة في المقام األول إلى جمعيات السكان التي 
تلقت ردًا سلبيًا على طلب قرض للتجديد من أحد المصارف 

أو عرض بشروط غير معقولة، بما في ذلك شرط األجل 
القصير جدًا ومعدل الفائدة األعلى بكثير من المعتاد. هكذا، ال 
يزاحم الصندوق رأس المال الخاص، بل يدعم فقط المشاريع 

التي ال يمكنها اجتذاب رأس المال الخاص.

ويستطيع الصندوق أن يقدم قروضًا بأسعار فائدة أقل من 
أسعار السوق ألنه يتلقى منحًا دون تكلفة من الصندوق 

األوروبي للتنمية اإلقليمية وأسعار فائدة مواتية من مصرف 
التنمية لمجلس أوروبا. ومدة القروض التي يقدمها 20 عامًا 

وكانت في األصل 10 سنوات بسعر فائدة ثابت بلغ متوسطه 
4 في المائة. ويمكن عمومًا سداد القروض من الوفور في 

تكاليف الطاقة. وفي اإلجمال، كان القرض المقبول يتراوح 
بين 15 ألف يورو و3 ماليين يورو لكل جمعية سكان.

وتقدم ضمانات قروض تغطي ما يصل إلى 75 في المائة من 
مبلغ القرض دون اشتراط ضمانات لمباني الشقق التي تكون 

درجة المخاطر فيها أعلى بسبب ارتفاع عدد المدينين أو كون 
المنطقة ريفية أو انخفاض القيمة السوقية أو ارتفاع مخاطر 

السداد أو عندما تكون تكلفة إعادة اإلعمار للمتر المربع 
الواحد أعلى بفعل تعقيده. وتتراوح رسوم الضمان بين 1.2 

و1.7 في المائة من إجمالي مبلغ القرض.

وكان مقدمــو الطلبــات فــي البدايــة ملزميــن بتمويل 15 في 
المائــة مــن تكاليــف المشــروع ذاتيــًا، وإن كان ذلك يمكن أن 

يأتــي أيضــًا مــن منــح يديرهــا الصندوق. وفي الوقت الراهن، 
ُيفــرض التــزام بتمويــل 5 فــي المائة من المشــروع ذاتيًا. ويمكن 

تقديــم منــح تبلــغ 15 أو 25 أو 35 فــي المائــة مــن مجموع 
تكاليف المشــروع حســب مســتوى وفور الطاقة المحققة. 

وعــالوة علــى ذلــك، يمكن لجمعيات الســكان الحصول على 
منــح مســاعدة تقنيــة تصــل إلى 50 فــي المائة من نفقات 

تدقيــق حســابات الطاقــة وتقييمــات الخبراء وإعداد وثائق 
تصميم المشــروع.

وقد ُدعم الصندوق في مراحله األولى بالعديد من األنشطة 
الترويجية لزيادة الوعي لكفاءة استخدام الطاقة في 

إستونيا، ال سيما فيما بين جمعيات السكان والمؤسسات 
المالية.

وكانت مؤسسة كريديكس تدير الصندوق ووحدة تنفيذ 
البرامج فيه، وهذه الوحدة هي المسؤولة عن صرف المنح 

لخدمات الدعم التقني، مثل عمليات تدقيق الحسابات 
والتقييم، وتنفيذ المشاريع.

وقــام صنــدوق كريديكس بدور مؤسســة إقراض، فقدم 
قروضــًا تفضيليــة وضمانــات قروض من خالل وســطائه 
المالييــن فــي القطــاع الخاص، وهما مصرف ســويدبنك 

)Swedbank( )الثلثــان( والمجموعــة المالية الســويدية 
ســيب SEB )الثلــث(، اللتــان اختيرتــا إلدارة آلية القروض 

مــن خــالل مناقصــات عامــة. ولم يكن لدى الصندوق نفســه 
ســوى موظفين اثنين مكرســين للبرنامج، هما رئيس إدارة 

ومدير مشــروع. وظلت تكاليف تشــغيل الصندوق منخفضة 
ألن معظــم األعمــال أثنــاء عمليــة القــرض تقوم بها المصارف 

الوســيطة، ولم تتعد تكاليف التشــغيل نحو 100 ألف يورو في 
الســنة وتكاليف اإلعداد األولي 250 ألف يورو.

وقــد أنشــأت مؤسســة كريديكــس مجلســًا يتخذ القرارات 
االســتراتيجية المتعلقــة بعمليــات المؤسســة وتصديــق 

وتعديــل الوثائــق األهــم بالنســبة للعمليــات، والتي تشــمل 
الميزانيــة واالســتراتيجية وأهــداف األنشــطة وإدارة المخاطــر 

ومبــادئ التعــاون مــع المؤسســات االئتمانيــة، كمــا يتعيــن على 
المجلــس الموافقــة علــى جميــع المشــاريع التــي يتجــاوز لها 

المبلــغ اإلجمالــي للقــرض أو الضمــان الصــادر عــن كريديكس 
مليــون يــورو. ويتألــف المجلــس مــن ســبعة أعضاء كحد 
أقصــى، منهــم ممثلــون عــن وزارة الشــؤون االقتصادية 

واالتصــاالت ووزارة المالية.
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 وفي الفترة بين عامي 2009 و2014، حقق الصندوق ما يلي:

مّول 72 مليون يورو.	 
نفذ مشاريع في 615 مبنًى سكنيًا تبلغ قيمتها االستثمارية 	 

اإلجمالية نحو 103 ماليين يورو.
وفر حوالي 75 جيجاواط-ساعة في السنة.	 
بلغ المتوسط المتوقع للوفور نحو 40 في المائة مقابل 	 

األهداف األولية التي كانت تتراوح بين 20 و30 في المائة.
خفض انبعاثات غازات الدفيئة بنحو 15 ألف طن من ثاني 	 

أكسيد الكربون في السنة29.

وقد صرف الصندوق بالكامل رأس المال الذي حصل عليه 
من مموليه األصليين وبدأ العمل كصندوق دوار. وابتداًء من 

عام 2015، أصبحت القروض متاحة من مصارف خاصة لمدة 
تتراوح بين 15 و20 سنة وأسعار فائدة ثابتة بنسبة 2.5 في 

المائة للسنوات الخمس األولى. وأصبحت منح بنسبة 15 
أو 25 أو 40 في المائة من رأس المال متاحة من الصندوق 

باستخدام أموال أوروبية.

وقد ساعد الصندوق على إبعاد السوق عن الثقافة القائمة على 
المنح وعلى بناء سوق للمصارف الخاصة لتمويل التعديالت 

التحديثية الرامية إلى تعزيز كفاءة استخدام الطاقة.

جيم. التفيا: صندوق كفاءة استخدام 
الطاقة الالتفي البلطيقي

كما الحال في معظم أوروبا الوسطى والشرقية، يعيش ما 
يقرب من 70 في المائة من سكان التفيا في مباٍن سكنية 

بنيت في الحقبة السوفياتية، مزودة في العادة بتدفئة 
حضرية. وباإلضافة إلى مستوى منخفض جدًا من األداء 

الطاقي والراحة، في هذه المباني التي بنيت أساسًا من 
ألواح خرسانية جاهزة عيوب بناء فادحة، وإذا لم تجَر 

أعمال تجديد رئيسية، يرّجح أن يكون عمرها قصيرًا جدًا، 
ما قد يولد أزمة إسكان في المستقبل. وتشير التقديرات إلى 

مؤسسة 
كريديكس

)مدير الصندوق(
مصرف التنمية 
لمجلس أوروبا

المجموعة 
المالية 

السويدية 
 SEB

حكومة 
إستونيا

مؤسسة 
كريديكس

مصرف 
سويدبنك 

Swedbank

الصندوق 
األوروبي للتنمية 

اإلقليمية

جمعيات سكان 

صندوق 
كريديكس

ضمانات

قرض بقيمة 3.2 
مليون يورو 

قرض بقيمة 28.8 
مليون يورو

منحة بقيمة 17 
مليون يورو

قروض وضمانات قروض

مصارف 
قطاع 
خاص

منح تطوير المشاريع

قروض من 15 ألف إلى 3 ماليين يورو

الشكل 5. الهيكل األولي والتمويل لصندوق كريديكس

.FI Compass, 2015. Renovation loan programme. Case study :المصدر

.KredEx, 2019. KredEx Revolving Fund: Financial Instruments for the low-carbon economy  .29
 Accelerate SUNShINE Project, 2020. Sustainable financing solution for renovation of buildings! For Energy Service Companies  .30

.)ESCOs( LABEEF ensures the necessary financing for building renovation projects
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أنه إذا ما ُجددت المباني جميعها في التفيا، يمكن خفض 
واردات الغاز من روسيا بنسبة 50 في المائة تقريبًا. وتنجم 

عن االستخدام المرتفع للطاقة واالنكشاف على مخاطر 
نقص الطاقة مشاكل اجتماعية واقتصادية هائلة، وتلك حالة 

شبيهة بحالة كافة بلدان االتحاد السوفياتي السابق.
أنشئ صندوق كفاءة استخدام الطاقة الالتفية البلطيقية 

لمعالجة محدودية التمويل والميزانيات العمومية لشركات 
خدمات الطاقة، ما يعوق تولي هذه الشركات مشاريع تجديد 

عميقة. وقد أنشئ كصندوق لشراء المستحقات يشتري 
التدفقات النقدية )ما يصل إلى 80 في المائة من إيرادات 

التعاقد اآلجلة( المتولدة من عقود األداء الطاقي التي تبرمها 
شركات خدمات الطاقة المحلية لتمويل عمليات تحديث 

المساكن30. ويعرض الشكل 6 هيكل هذا الصندوق.
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مستثمرون 
كالمصرف 

األوروبي لإلنشاء 
والتعمير

شركة 
التمويل 

F3 للمستقبل

قرض

مدفوعات ثابتةمدفوعات ثابتة

عقد معياري موحد لألداء الطاقي اتفاقية تمويل

مبنى متعدد العائالت

صندوق كفاءة 
الطاقة الالتفي 

البلطيقي 
 Sharex منصة

لتكنولوجيا 
المعلومات

شراء مستحقات المشاريع 
المنفّذة بعد الرصد والتحقق 

)بعد موسم تدفئة واحد( 

تجديد وفور
مضمونة 

فترة 1.5 سنة إلى سنتين

فترة 18 سنة

قروض

أسهم

شركة خدمة 
الطاقة مصرف تجاري

الشكل 6. هيكل صندوق كفاءة استخدام الطاقة الالتفي البلطيقي

. .Accelerate SUNShINE Project, 2020 :المصدر

ُطور الصندوق كجزء من برنامج SUNShINE )وهذا االسم 
اختصار لـ »برنامج أنقذ مبناك بالتوفير في استهالك الطاقة«( 

وبرنامجه الالحق SUNShINE المسّرع، وهما مشروعان 
مموالن من برنامج االتحاد األوروبي هورايزون  312020. وقد 

استمر مشروع SUNShINE من عام 2015 إلى عام 2018، 
وبنى على تجربة برنامج سابق كان يهدف إلى التحديث 

العميق للمباني المتعددة الشقق. وكان أحد التحديات التي 
واجهها المشروع السابق هو أن الميزانيات العمومية لشركات 

خدمات الطاقة لم تكن تكفي لغير عدد قليل من مشاريع 
التحديث، ولذا لم يكن باإلمكان توسيعه. ولمعالجة هذه 

المسألة، أنشئ الصندوق لشراء المستحقات اآلجلة من 
شركات خدمات الطاقة بعد التحقق من التدابير والوفور 

الموعودة، ما سمح لهذه الشركات بإعادة تدوير أموالها 
واستجالب قروض جديدة لتمويل المزيد من المشاريع.

وكانت شركة F3، وهي شركة خاصة، المساهم المؤسس لآللية 
واستثمرت فيها مليون يورو. وقد تلقت اآللية في البداية قرضًا 

بقيمة 4 ماليين يورو من البنك األوروبي لإلنشاء والتعمير 
وتسهيالت قروض ميّسرة بقيمة 4 ماليين يورو. ويهدف 

برنامج SUNShINE وبرنامج SunShINE المسّرع، الذي خلف 
برنامج SUNShINE وأنشئ في عام 2017، إلى توليد حوالي 
50 مليون يورو من مشاريع التجديد، والقيام بتحفيز وتطوير 
اإلجراءات األساسية للصندوق ولمنصة تكنولوجيا المعلومات 

التي ُصممت لتقليل تكاليف الصفقات إلى أدنى حد ممكن. وهذه 

المنصة، واسمها منصة Sharex، توّحد قياسيًا كافة البيانات 
المتعلقة بتصميم وتعاقدات وأداء المشاريع وتخزنها مركزيًا، كما 

توفر دراسات حالة عن المشاريع.

وتجري العملية كما يلي:
توقع شركة من شركات خدمات الطاقة مع جمعية مالكي 	 

المنازل عقد أداء طاقي مدته 20 عامًا يضمن مستوى معينًا 
من التوفير في استهالك الطاقة.

تأخذ شركة خدمات الطاقة قرضًا من مؤسسة مالية 	 
)مصرف تجاري( لتمويل العمل.

تقوم شركة خدمات الطاقة بتجديد المبنى بالتعاقد من 	 
الباطن مع شركات بناء ومقدمي معدات، وتحقق عادة 

وفورًا في الطاقة تتراوح بين 45 و65 في المائة.
تقوم شركة صيانة المبنى، التي تصون المبنى السكني 	 

وتدفع فاتورة التدفئة لمزوديها، بتحصيل المبلغ نفسه 
من مالك الشقة الذي كان عليه دفعه قبل أعمال التجديد 

وتدفع لشركة خدمات الطاقة نسبة مئوية من تلك الفواتير، 
على أساس الوفور المحققة.

تدفع شركة الصيانة فاتورة الطاقة المخفضة لمزودي 	 
خدمات التدفئة.

حال تنفيذ المشروع وإثبات الوفور، توقع اتفاقية إحالة 	 
بين شركة خدمات الطاقة والصندوق، وتتلقى الشركة 

تدفقات نقدية تعادل القيمة الحالية للمستحقات اآلجلة، 
مطروحًا منها مبلغ للعمليات والصيانة وضمان األداء.
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هكذا تنتقل األموال عبر شركة الصيانة من أصحاب المنازل 
إلى الصندوق الذي يستمر في الدفع لشركة خدمات الطاقة 

لقاء العمليات والصيانة.

وتنقســم عمليــة التمويــل بيــن شــركة خدمــات الطاقة 
والمصــرف التجــاري والصنــدوق إلــى المراحل الثــالث التالية:

تقــوم شــركة خدمــات الطاقــة بتطوير المشــروع باســتخدام 	 
المعاييــر التقنيــة والوثائــق القياســية التــي يتبناهــا 

الصنــدوق بمــا فــي ذلــك نماذج عقــود األداء الطاقي.
تقــوم شــركة خدمــات الطاقــة بترتيب تمويــل المصرف 	 

التجــاري لألعمــال الرأســمالية، ويوقــع الصنــدوق التزامًا 
بشــراء إيرادات الشــركة من المشــروع، بعد خصم رســوم 
العمليــات والصيانــة. ويغطــي المصــرف التجــاري المقرض 

أول ســنتين إلى ثالث ســنوات من التشــغيل.
بعــد تجديــد المبنــى ومــرور موســم تدفئــة واحد، يقوم 	 

الصنــدوق بتدقيــق أعمــال البنــاء، فــإذا كان المشــروع يفي 
بالمعاييــر المتفــق عليهــا مســبقًا، يقــوم الصندوق بشــراء 

اإليــرادات المســتقبلية لشــركة خدمــات الطاقــة، ما يســمح 
لهــا بســداد اإلقــراض من المصــرف التجاري.

تنقــل عمليــة شــراء المســتحقات المخاطــر بيــن األطراف في 
المراحــل المختلفــة. وخــالل فتــرة ســنة ونصف إلى ســنتين 
مــن التنفيــذ والتحقــق، تتحمــل شــركة خدمــات الطاقة 100 

فــي المائــة مــن المخاطــر، إذ يوفــر 30 فــي المائة مــن التمويل 
عــادة مــن أســهم الشــركة و70 فــي المائة كديون مــن المصرف 
التجــاري. وبعــد شــراء الصنــدوق للمســتحقات، ُيســدد القرض 
إلــى المصــرف التجــاري، فيســمح ذلــك بإعــادة تدوير األموال 

وتحويلهــا إلــى مشــاريع جديــدة. ويتلقــى الصنــدوق 80 في 
المائــة مــن صافــي المســتحقات علــى مــدى 18 ســنة تقريبًا من 
العقــد، فــي حيــن تتلقــى شــركة خدمــات الطاقة 20 فــي المائة 

لقــاء العمليــات والصيانــة الجاريــة وتوفيــر ضمــاٍن لألداء. 
وحــال انتهــاء عقــد األداء، تنتقــل المخاطــر والفوائــد جميعها 

إلــى مالكــي المبنى.

وقــد تمخضــت المشــاريع التــي أنجزت حتى اآلن عن 
 مســتويات عالية من التوفير في اســتهالك الطاقة، معدلها
55-65 في المائة. ويعرض الشــكل 7 االســتهالك الســنوي 

للطاقــة قبــل االنتهــاء مــن مشــروع فعلي وبعده. وكجزء من 
المشــروع، أصبحــت المبانــي جذابــة بصريًا، وجرى تصحيح 
العيــوب الهيكليــة. وتزيــد هذه التحســينات قيمة الشــقق في 

 المبانــي التــي ُجــددت، أحيانــًا بنســبة تتراوح بين 20 و30
في المائة.

ولتضمين عناصر تجديد ال تتعلق بالطاقة، يقبل صندوق 
كفاءة استخدام الطاقة الالتفي البلطيقي ثالثة مستويات 

من حزم عقود األداء الطاقي؛ ويغطي المستوى األول تدابير 
كفاءة استخدام الطاقة القياسية التي تحددها وتنفذها 
شركة خدمات الطاقة؛ ويتضمن المستوى الثاني تدابير 

إضافية يحددها مالكو المبنى، كتركيب مصعد، مثاًل، وينبغي 
أن يمول مالكو المبنى هذه التدابير اإلضافية؛ أما المستوى 
الثالث فيمكن أن يشمل تدابير إضافية غير أساسية يتعين 

أيضًا على المالكين تمويلها.

وال يزال صعبًا التمويل الخالص لكفاءة استخدام الطاقة 
في المباني العامة أو الخاصة من خالل رأس المال الخاص. 

وحتى تموز/يوليو 2020، كان الصندوق قد طور محفظة 

الشكل 7. االستهالك السنوي للطاقة قبل وبعد أحد مشاريع 
صندوق كفاءة استخدام الطاقة الالتفي البلطيقي

  وفور الطاقة        خسائر التوزيع     

  مياه ساخنة منزلية       تدفئة مكانية

Valmiera, Gaujas 13 قبل وبعد االستخدام السنوي للطاقة لمشروع
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.Lithuania, Ministry of Energy of the Republic of Lithuania, 2015. Energy Efficiency Fund was established  .32
.VIPA, 2017. Lithuanian experience on financing instruments for energy efficiency  .33

تحديث مباني الحكومة المركزية

وزارة الطاقة

الصندوق الليتواني لكفاءة الطاقة

 قروض ميّسرة بقيمة 65.1
مليون يورو ضمانات بقيمة 14.5 مليون يورو

تحديث إنارة الشوارع

الشكل 8. توزيع األموال ضمن الصندوق الليتواني لكفاءة استخدام الطاقة

.VIPA, 2017. Lithuanian experience on financing instruments for energy efficiency :المصدر

مشــاريع مســتقبلية تضــم أكثــر مــن 30 مبنــًى يتوقــع أن تحتــاج 
اســتثمارًا يبلــغ 25 مليــون يــورو، وأنجز خمســة مشــاريع 

تجديــد باســتثمار يزيــد علــى 5 مالييــن يــورو تحقــق توفيرًا 
فــي الطاقــة األوليــة يبلــغ قدره 1.64 جيجاواط-ســاعة في 

الســنة. وهنــاك قيــد اإلعداد 26 مشــروعًا أخرى.

وقــد ُأطلــق فــي حزيران/يونيــو 2019 مشــروع آخر ضمن 
برنامــج هورايــزون 2020 هــو »خطــة تمويل كفاءة اســتخدام 

الطاقــة والطاقــة المتجــددة المضمونــة فــي التجديدات 
العميقــة لموجــودات المبانــي )FinEERGo-Dom(«، لتكــرار 
وتوســيع نمــوذج الصنــدوق الالتفــي ليشــمل بولندا والنمســا 

وســلوفاكيا ورومانيــا وبلغاريــا. وقــد تكــرر هــذا النموذج أيضًا 
فــي بلــدان مثــل مقدونيا وجورجيــا وأوكرانيا.

ورغــم أن الصنــدوق ال يــزال فــي أيامــه األولــى، إال أن تجربته 
حتــى اآلن توضــح فعــاًل عــددًا من النقــاط الهامة. أواًل، 

لــدى أصحــاب المبانــي العديــد من األهــداف األخرى غير 
التوفيــر فــي اســتهالك الطاقــة. وفــي حالــة التفيــا والكثير من 
المنطقــة، تجديــد المبانــي لمنعهــا مــن التدهــور والتغلــب على 
نواحــي تصميمهــا الضعيــف جــدًا حاجــة إنســانية واقتصادية 

واجتماعيــة أساســية. ومــن المهــم تعزيــز الفوائــد غيــر المتعلقة 
بالطاقــة للمشــاريع المتصلــة بكفــاءة اســتخدام الطاقــة ألن 

هــذه الفوائــد غالبــًا مــا تكــون أهم لألســر المعيشــية وأصحاب 
العقــارات التجاريــة مــن مجــرد تحقيــق وفور فــي تكاليف 

الطاقــة. كمــا توضــح التجربــة الحاجــة إلــى الجمع بيــن العديد 
مــن أصحــاب المصلحــة والحصــول علــى قبولهم للمشــروع 
المحــدد وللبرنامــج األشــمل. وعــالوة علــى ذلك، مــن المهم 

بنــاء القــدرات فــي شــركات خدمــات الطاقة كما في سلســلة 
التوريــد الخاصــة بهــا. وأخيــرًا، مســألة التمويــل الثانوي، 

وشــراء تمويل المشــاريع األولية، مشــكلة أساســية تحتاج 
إلــى حــل إذا مــا كان لالســتثمار فــي كفــاءة اســتخدام الطاقة 

أن يكبر ويتوّســع.

دال. ليتوانيا: الصندوق الليتواني لكفاءة استخدام الطاقة
تأسس هذا الصندوق في عام 2015 بعد دراسة حول إمكانية 

تحسين كفاءة استخدام الطاقة في جميع القطاعات في 
البالد32. وقد حددت البنى التحتية العامة بوصفها مجااًل محتماًل 
رئيسيًا للتحسين، إذ تبين أن مباني الحكومة المركزية غير فعالة 

إلى حد كبير، وأن إنارة الشوارع في معظم المدن في حالة 
سيئة، وهذان هما مجاال تركيز هذا الصندوق. كذلك ُحددت 
حاجة، أو فجوة، تمويلية قدرها 66.9 مليون يورو لتحديث 

المباني العامة و50.5 مليون يورو لتحديث إنارة الشوارع. 
وجرى إنشاء صناديق أخرى لمعالجة قطاعات أخرى كاإلسكان.

والصندوق واحد من ثالثة صناديق متخصصة لكفاءة 
استخدام الطاقة تديرها الوكالة العامة الليتوانية لتنمية 

االستثمار، وهي33:

جيسيكا 2 )صندوق رئيسي( بقيمة 150 مليون يورو.	 
 صندوق تحديث المباني المتعددة الشقق، بقيمة	 

30 مليون يورو.
الصندوق الليتواني لكفاءة استخدام الطاقة.	 
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وقد أنشئ الصندوقان األوالن لجذب استثمارات خاصة كبيرة 
لرفع درجة فاعلية األموال المتلقاة من االتحاد األوروبي. ويرد 

أدناه وصف لصندوق تحديث المباني المتعددة الشقق.
أسست الصندوق الليتواني لكفاءة استخدام الطاقة وزارة 

المالية ووزارة الطاقة والوكالة العامة الليتوانية لتنمية 
االستثمار باستخدام أموال من الصناديق الهيكلية لالتحاد 

األوروبي 2014-2020. ويدير العمل اليومي للصندوق 
موظفون من شعبة تمويل المشاريع وشعبة الشراكة المالية 

في الوكالة العامة لتنمية االستثمار. وتخضع مباني الحكومة 
المركزية اللتزامات بخفض استهالك الطاقة بموجب االعتماد 

الوطني لتوجيه االتحاد األوروبي بشأن كفاءة استخدام 
الطاقة. ويعرض الشكل 8 توزيع األموال ضمن الصندوق.

ويقدم الصندوق للكيانات التي تدير مباٍن مملوكة للدولة 
قروضًا ميّسرة وضمانات لها الخصائص التالية:

المتقدمون: الكيانات التي تدير مباٍن مملوكة للدولة.	 
سعر الفائدة: ما يصل إلى 2 في المائة + سعر اليورو 	 

.)EURIBOR( المعروض بين المصارف
المدة: حتى 20 سنة.	 
مبلغ القرض: ما يصل إلى 100 في المائة من التكاليف 	 

المؤهلة إذا لم يكن المقترض شركة من شركات خدمات 
الطاقة و80 في المائة إذا كان منها.

وعندما تقوم إحدى شركات خدمات الطاقة بمشروع، يتوجب 
عليها استخدام وثائق قياسية ُطورت بمساعدة تقنية من 

البنك األوروبي لإلنشاء والتعمير بتمويل من برنامج المساعدة 
األوروبية للطاقة المحلية )إيلينا(. ويمكن أيضًا تمويل المساعدة 

 التقنية لتطوير المشاريع من أحد صناديق إيلينا وقيمته
6 ماليين يورو.

وتتوفر الضمانات التالية لتحديث إنارة الشوارع ممولة من 
المصارف التجارية:

المتقدمون: البلديات والمؤسسات البلدية.	 
مبلغ الضمان: 50-80 في المائة من التكلفة اإلجمالية للمشروع.	 
فترة الضمان: ال تزيد على 20 سنة.	 
 ينبغي أن تحقق المشاريع وفورًا في الطاقة ال تقل عن	 

40 في المائة.

وتدفع المصارف التجارية رسوم ضمان إلى الوكالة العامة 
الليتوانية لتنمية االستثمار.

وقد حددت القيمة اإلجمالية للصندوق بـ 79.65 مليون يورو، بما 
في ذلك 65.16 مليون يورو لتحديث مباني الحكومة المركزية 

و14.49 مليون يورو لتحديث إنارة الشوارع.

وفي نهاية عام 2019، كان الصندوق قد حقق النتائج التالية34:

حصل سبعة عشر مشروع تجديد على قروض ميسرة.	 
أبرم 23 اتفاقًا لدعم المساعدة التقنية.	 
حصلت ثمانية مشاريع على ضمانات.	 
أنجزت في عام 2019 أربعة مشاريع.	   	
ُتِلقي مائة وأربعة عشر طلبًا بلغ مجموعها 83.5 مليون يورو.	 

وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2019، ُأعلن عن منصة جديدة 
لتمويل كفاءة استخدام الطاقة لدى تحديث المباني العامة 

ستجمع بين الصرف من الصندوق الليتواني لكفاءة استخدام 
الطاقة وصناديق أخرى. ويرد وصف مختصر لهذه المنصة الحقًا 

في هذا التقرير.

كما أن دور الوكالة العامة الليتوانية لتنمية االستثمار كمؤسسة 
آخذ في التطور. فقد بدأت وسيطًا ماليًا، ثم انتقلت لتصبح مدير 
صندوق، ثم وّسعت نطاق عملها لتصبح سلطة منّفذة. وفي عام 

2018، وقعت اتفاقية مع المؤسسة الوطنية المشغلة لنظام الطاقة 
في البالد إلنشاء منصة لتمويل كفاءة استخدام الطاقة.

.VIPA, 2020. VIPA Annual Financial Statements of the private limited company Public Investment Development Agency  .34

الشكل 9. خيارات قروض الصندوق الليتواني لكفاءة 
استخدام الطاقة لتحديث المباني

.VIPA, 2017 :المصدر
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هاء. الصندوق الليتواني لتحديث المباني المتعددة الشقق
يبلغ عدد سكان ليتوانيا حوالي 3 ماليين نسمة وفيها أكثر من 

 38 ألف مبنى متعدد الشقق يضم أكثر من 800 ألف شقة،
97 في المائة منها مملوكة للقطاع الخاص. ويعيش نحو 68 
في المائة من السكان في شقق ُبنيت قبل عام 1993، خالل 
الحقبة السوفياتية، ويستخدم نحو 65 في المائة منها نظم 

تدفئة حضرية.

خالل الفترة 2007-2013، ُدعم »برنامج تحديث المباني« 
بأموال من برنامج االتحاد األوروبي »الدعم األوروبي 

المشترك لالستثمار المستدام في مناطق المدن )جيسيكا(« 
استخدمت في صندوق دوار سمي »صندوق جيسيكا 

القابضة ليتوانيا« أو »جيسيكا 1«. وفي إطار هذا البرنامج، 
ُأنِفق 265 مليون يورو على أكثر من ألف مبنى متعدد الشقق، 

مصدرها الصناديق الهيكلية لالتحاد األوروبي والصناديق 
الوطنية الليتوانية وصناديق من القطاع الخاص وإعادة 

تدوير مدفوعات السداد.

في عام 2015، وبعد نجاح جيسيكا 1، ُأسس الصندوق 
الليتواني لتحديث المباني المتعددة الشقق، كواحد من ثالثة 
صناديق متخصصة لكفاءة استخدام الطاقة في إطار الوكالة 

العامة الليتوانية لتنمية االستثمار.

وكانت األسباب المنطقية التالية وراء إنشاء الصندوق:

كانت البنية التحتية للمساكن تفتقر إلى الفعالية إلى حد كبير.	 
كانت المساكن تعاني مشاكل هيكلية تتعلق بطبيعة البناء 	 

المستخدم.
كان نهج المصارف التجارية في اإلقراض لتجديد الشقق 	 

محافظًا جدًا.
لم يكن أصحاب الشقق مبادرين.	 
باإلضافة إلى فجوة التمويل التي كانت قائمة حينذاك 	 

والبالغة حوالي مليار يورو، تبّين أنه ستكون هناك بين عامي 
2017 و2023 حاجة استثمارية تزيد على 10 مليارات يورو.

لم تكن األموال العامة كافية لسد هذه الفجوة التمويلية.	 

وكان هدفا البرنامج:

زيادة كفاءة استخدام الطاقة في المباني المتعددة الشقق.	 
ضمان أال تتجاوز تكاليف التدفئة باإلضافة إلى سداد القرض 	 

تكاليف التدفئة قبل التجديد.

ولتحقيــق هــذه األهــداف، اســتخدم الصنــدوق 150 مليون 
يــورو مــن الصناديــق األوروبيــة الهيكليــة واالســتثمارية للفترة 

2014-2020. ومــن األولويــات الهامــة للصندوق االســتفادة 
مــن التمويــل الخــاص وتقليــل االســتثمار العــام الوطني 

إلــى أدنــى حــد. وقد أنشــأ بنك االســتثمار األوروبي أداة 
تمويــل ُمســبق تكفلهــا التدفقــات المســتقبلية مــن المحفظــة، 

فاســتخدمت أداة الضمــان هــذه الجتــذاب 180 مليــون يورو 
مــن رأس المــال مــن المصــارف التجاريــة والوكالــة العامة 

لتنمية االســتثمار.

الشكل 10. الهيكل األولي للصندوق الليتواني لتحديث 
المباني المتعددة الشقق
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 .)National Audit Office of Lithuania, 2020. Multi-Apartment Building Renovation )Modernisation  .35
.Climate Bonds Initiative, 2018. Green Bond Fact Sheet  .36

ويعرض الشكل 10 هيكل الصندوق الليتواني لتحديث المباني 
المتعددة الشقق اعتبارًا من عام 2016 فيما يلي:

 وُتمنح القروض بسعر فائدة ثابت قدره 3 في المائة لمدة خمس 
سنوات ومدة استحقاق تصل إلى 20 سنة. ويمكن أن تغطي 
القروض ما يصل إلى 100 في المائة من االستثمار في كفاءة 

استخدام الطاقة، وهناك فترة سماح مدتها سنتان أثناء التشييد. 
وال حاجة إلى ضمانات. وتدير المباني السكنية جمعيات السكان، 
وللمضي قدمًا في عملية التجديد، يتعين أن يوافق على األعمال 

المقترحة أكثر من 50 في المائة من أصحاب الشقق. وفي عام 
2020، أفاد المكتب الوطني لتدقيق الحسابات في ليتوانيا بأنه 

خالل الفترة 2013-2019، لم ُينفذ 35 في المائة من المشاريع 
المحددة البالغ عددها 2,389 مشروعًا في المباني السكنية األقل 

كفاءة في استخدام الطاقة بسبب اعتراضات المالكين، وأن 
معدل التجديد ال يزال أقل بكثير من المعدل الالزم لتحقيق 

هدف تجديد جميع المباني بحلول عام 352050.

وقد بلغ متوسط القرض الممنوح 311,800 يورو. وبلغ متوسط 
وفور الطاقة 63 في المائة، وتحّسن متوسط المباني من 

شهادة األداء الطاقي E إلى شهادة األداء الطاقي C. وشملت 
التحسينات النموذجية ما يلي:

عزل الجدران والسقوف واألرضيات.	 
استبدال النوافذ واألبواب.	 
تحديث نظام التدفئة.	 
تجديد التهوية.	 
تزجيج الشرفات.	 
تجديد نظم كاألسالك الكهربائية والمصاعد.	 

 وتضع معايير أعمال التجديد وكالة كفاءة استخدام الطاقة
في المساكن.

وقد جرى تعويض نسبة تصل إلى 100 في المائة من تكاليف 
تطوير المشاريع، كما أن تعويض تكاليف المشاريع بنسبة تصل 

إلى 100 في المائة متاح لألسر ذات الدخل المنخفض. وفي 
األصل، كان يمكن تعويض ما يصل إلى 40 في المائة من قيمة 

االستثمار في كفاءة استخدام الطاقة من خالل منح رهنًا 
بمستوى وفور الطاقة الُمحققة، لكن ذلك ألغي تدريجيًا.

وعينت البلديات، بوصفها مقترضة بالنيابة عن ُمالك الشقق 
ولصالحهم، مديرة للتجديد وصدرت إليها تعليمات بوضع قوائم 

بأسوأ المباني أداًء لتحديد مشاريع مستقبلية.

وأفادت وزارة البيئة أنه بين عامي 2005 و2018، ُحّدث 
2941 مبنى متعدد الشقق وُنفذ 10869 تدبيرًا للتوفير في 

استهالك الطاقة، ما أدى إلى خفض استهالك الطاقة الحرارية 
بمقدار 857 جيجاواط-ساعة. وبحلول آذار/مارس 2018، 
ُجّدد بنجاح ما يقرب من 700 مبنى متعدد الشقق، وكان 

يتوقع تمويل 400 مبنى آخر باألموال المتاحة من الصندوق.

في نيسان/أبريل 2018، أصبحت ليتوانيا سابع دولة في 
العالم وأول دولة في منطقة البلطيق تصدر سندات خضراء 
سيادية. وهذه السندات ومدتها عشر سنوات صغيرة نسبيًا، 

إذ تبلغ قيمتها 68 مليون يورو، وأصدرت على دفعات، 
لكن العائدات ستقرض إلى الوكالة العامة الليتوانية لتنمية 

االستثمار خصيصًا لتمويل 156 قرضًا لتجديد مباني متعددة 
الشقق تدار في إطار الصندوق36.

وفي عام 2019، وضع بنك االستثمار األوروبي اتفاقية ضمان 
مع أحد المصارف الخاصة المشاركة في الصندوق منذ البداية 

)مصرف سياوليو بانكاس(، لمواصلة تمويل التجديدات 
في المباني المتعددة الشقق. وبموجب االتفاق، يقدم بنك 

االستثمار األوروبي ضمانًا بقيمة 30 مليون يورو من صندوق 
التنمية األوروبي لمحفظة بقيمة 150 مليون يورو في شكل 

قروض صادرة عن هذا المصرف ألصحاب المنازل.

وتشمل الدروس المستفادة من عمل الصندوق الحاجة 
إلى سياسات متسقة ومستقرة، وإلى التوحيد القياسي 
والتبسيط، وإلى التشاور على نطاق واسع مع أصحاب 
المصلحة. وعالوة على ذلك، من المهم ضمان أن تكون 

المشاريع عالية الجودة، ويجب أن يستطيع أصحاب المنازل 
رؤية عائد واضح في غضون جدول زمني معقول. وقبل 

إعادة تنظيم الصندوق في عام 2016، كان اإلقبال منخفضًا 
نسبيًا، وذلك جزئيًا ألن األسر ذات الدخل المنخفض كانت 
تتلقى معونات دعم للتدفئة، وبالتالي لم يكن لديها حافز 

إلدخال تحسينات على كفاءة استخدام الطاقة. وحالما ألغيت 
معونات الدعم، ازداد اإلقبال، ويمكن لألسر المعيشية ذات 
الدخل المنخفض أن تتلقى تموياًل لمشاريعها من الصندوق 

شريطة تلبية المعايير الالزمة.

وفي عام 2018، كان السند األخضر ذا أهمية خاصة ألنه 
مّثل خطوة أخرى نحو نموذج التمويل الكامل من رأس 

المال الخاص. والسندات الخضراء مطلوبة جدًا وهي وسيلة 
واضحة يمكن بها للمصارف التجارية أن تعيد تدوير رأس 

المال وأن تجمع رأسمال جديد بأسعار فائدة منخفضة.
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معونات دعم، قروض

استثمار مشترك وقروض مع 
مصارف وصناديق استثمار

71 في المائة 19 في المائة 5 في المائة 5 في المائة

واو. تونس: صندوق االنتقال الطاقي
في عام 2014، حل صندوق االنتقال الطاقي محل الصندوق 
الوطني للتحكم في الطاقة. وبين عامي 2005 و2016، تلقى 

الصندوقان 100 مليون يورو، 71 في المائة منها من الضرائب 
على تسجيل السيارات، و19 في المائة من الضرائب على 

مكّيفات الهواء، و5 في المائة من الضرائب على المصابيح 
الكهربائية، و5 في المائة من ضرائب أخرى. وفي الفترة 

نفسها، اسُتخدم على النحو التالي 70 مليون يورو37:

استبدال الطاقة: 50 في المائة.	 
الطاقة المتجددة: 41 في المائة.	 
كفاءة استخدام الطاقة: 9 في المائة.	 

كما حشدا استثمارات خاصة بقيمة 450 مليون يورو وأنتجا 
وفورًا تراكمية في الطاقة قدرها 2.7 مليون طن من مكافئ 

النفط وتجنبا انبعاثات 6.3 طن متري من ثاني أكسيد الكربون.

وفي عام 2017، جرى إصالح الصندوق لزيادة كفاءة 
استخدام الطاقة والطاقة المتجددة وأصبح يشمل أساليب 

التدخل التالية: معونات الدعم والقروض بالتعاون مع 
 المصارف واالستثمارات السهمية في األصول بالتعاون

مع صناديق االستثمار. وتدير الصندوق الوكالة الوطنية 
للتحكم في الطاقة التابعة لوزارة الطاقة.

ويعرض الشكل 11 هيكل الصندوق.

وتقتصر معونات الدعم على التدابير التي تكون فعالة 
من حيث التكلفة للدولة لكنها غير مربحة بما فيه الكفاية 

للمستهلكين وعلى تكنولوجيات ناضجة إمكاناتها عالية في 
تونس، التي ال تزال السوق فيها غير كاملة. وُتوّجه القروض 

إلى أفراد السكان الذين يواجهون صعوبات في الحصول 
على القروض التقليدية وإلى التكنولوجيات الجديدة التي 

تتردد المصارف في إقراضها. ويستهدف االستثمار السهمي 
في األصول أفراد السكان ذوي القدرة المنخفضة على امتالك 

أصول ولكنهم يمتلكون مهارات قوية والمشاريع التي تكون 
كثيفة رأس المال بالنسبة لصغار المستثمرين.

ويستخدم الصندوق آلية سداد بعض القروض من خالل 
فواتير الكهرباء للمستهلكين، وتحديدًا لتركيب ّنظم تسخين 

المياه الشمسية والطاقة الشمسية الكهروضوئية على 
األسطح. وتمويل الصندوق من خالل اإليرادات الضريبية 
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50 مليون جنيه 
استرليني

قروض

60 مليون جنيه 
استرليني 

2 مليون جنيه 
استرليني 

اتفاقية إدارة 
الصندوق

المشورة الفنية 
والعناية الواجبة

المفترضة نهٌج مثير لالهتمام، لكنه نهج قد يثير مسائل 
قانونية وتنظيمية لدى نقله إلى بلدان أخرى ألن بعض البلدان 

يمنع على وجه التحديد تخصيص اإليرادات الضريبية 
المفترضة ألغراض محددة.

زاي. المملكة المتحدة: صندوق لندن لكفاءة استخدام الطاقة
في عام 2008، طلبت المديرية العامة للسياسة اإلقليمية 

والحضرية في المفوضية األوروبية وبنك االستثمار األوروبي 
إجراء دراسة جدوى الستخدام أداة مالية لكفاءة استخدام 

الطاقة في لندن. فأدى ذلك إلى تمويل الصندوق األخضر 
في لندن باستخدام أموال من الصندوق األوروبي للتنمية 

اإلقليمية وسلطة لندن الكبرى )الحكومة المحلية على نطاق 
المدينة( ومجلس لندن للنفايات وإعادة التدوير ومصادر 

من القطاع الخاص. وكان مصرف االستثمار األوروبي يدير 
صندوق لندن األخضر، الذي أنشأ بدوره صندوقين للتنمية 

الحضرية، أحدهما لمشاريع النفايات وثانيهما صندوق 
لمشاريع كفاءة استخدام الطاقة أصبح في آب/أغسطس 

2011 صندوق لندن لكفاءة استخدام الطاقة38.

وجاء التمويل األولي للصندوق، والذي بلغ 112 مليون جنيه 
إسترليني من المصادر التالية:

60 مليون جنيه إسترليني من الصندوق األخضر في لندن.	 
تسهيالت قرض بقيمة 50 مليون جنيه إسترليني من البنك 	 

الملكي اإلسكتلندي.
 	 Amber 2 مليــون جنيــه إســترليني مــن مجموعــة آمبــر

Infrastructure، التــي اختيــرت مديــرًا للصنــدوق فــي 
عمليــة تنافســية.

ويعرض الشكل 12 هيكل صندوق لندن لكفاءة استخدام الطاقة.

وتتيح والية الصندوق اإلقراض للقطاعين العام والخاص 
لمشاريع تحّسن كفاءة استخدام الطاقة، وكان لديه القدرة 

على دعم مشاريع أكبر بما في ذلك مشاريع التدفئة والطاقة 
المشتركة والتدفئة الحضرية رهنًا بتوفير حد أدنى من وفور 
الطاقة ووفور الكربون لكل جنيه إسترليني ُيستثمر. وبما أن 

الصندوق يحظى بدعم االتحاد األوروبي والمال العام، يتعين 
عليه أن يخضع لعملية قياسية تشمل تحديد الحاجة ومستوى 

الطلب وإخفاقات السوق التي يمكن أن تبّرر االستثمار العام.

وارتبــط صنــدوق لنــدن لكفاءة اســتخدام الطاقة ارتباطًا 
مباشــرًا بأهداف عمدة لندن المناخية، وُصّمم لالســتثمار 

في مشــاريع ُمجدية، لكنها ليســت جذابة تجاريًا، في كفاءة 
اســتخدام الطاقة في القطاعين العام والخاص وفي مشــاريع 

الطاقــة الالمركزيــة فــي المبانــي في أحيــاء لندن التي يبلغ 
عددها 32.
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فريق إداري

شركة آروب 
Arup

)مستشار فني(
مشاريع

صندوق لندن 
لكفاءة استخدام 

الطاقة

لجنة استشارية

لجنة استثمار

اتفاقية إدارة 
الصندوق

قروض المشورة الفنية 
والعناية الواجبة

قرارات االستثمار
)آمبر + عضو مستقل(

سياسة الحوكمة 
واالستثمار

إنشاء وتطوير الصفقات

وكان باإلمكان سداد القروض على مدى يصل إلى 12 سنة، 
وكان االستثمار المستهدف يتراوح من 3 ماليين جنيه 

إسترليني إلى 10 ماليين جنيه إسترليني لكل مشروع، لكنه 
كان يمكن أن يصل إلى 20 مليون جنيه إسترليني، وإن 

كان باإلمكان النظر في مشاريع أصغر تبدأ من مليون جنيه 
إسترليني على أساس كل حالة على حدة. وكان هناك نوعان 

من نماذج السداد:

دفع الفائدة فقط حال سحب القرض مع البدء في سداد 	 
رأس المال في مرحلة الحقة.

دفع أقساط رأس المال والفائدة منذ البداية.	 

وكانت تكلفة التمويل مدعومة فعليًا من الصندوق األوروبي 
للتنمية اإلقليمية، بأسعار فائدة نموذجية تراوحت بين 

1.5 و5 في المائة سنويًا، اعتمادًا على التصنيف االئتماني 
 للمقترض، وكانت تلك األسعار أقل

 من أسعار السوق. كما كانت متاحة أيضًا قروض
الميزانين واألسهم تبعًا لهياكل تمويل المشاريع واعتبارات 

المعونة الحكومية.

وكان الصندوق مفتوحًا للقطاع الخاص كما للهيئات العامة 
والطوعية وهيئات القطاع الثالث، بما في ذلك أصحاب الُملك 
المؤّجرون من القطاع الخاص ومالكو منازلهم والمستأجرون 

والمطورون وشركات خدمات الطاقة والمشاريع المشتركة/
كيانات األغراض الخاصة. أما عمليًا، فقد عمل الصندوق 

أساسًا في القطاع العام، تمشيًا مع واليته المتمثلة في 
استخدام تمويل الديون، واسُتخدم جزء كبير من التمويل 

لدعم عقود أداء طاقي لمستشفيات خدمة الصحة الوطنية. 
وكانت والية الصندوق تخّوله إقراض كيانات القطاع 

الخاص، لكنه لم يمّول هيئات قطاع خاص إال بنسبة صغيرة 
من مجموع األموال، كما استثمر مبلغًا ضئياًل )حوالي 1 في 

المائة( كأسهم في شركة تطوير لتكنولوجيا كفاءة استخدام 
الطاقة، وذلك أيضًا أمر تجيزه واليته.

وقد كان الهيكل التنظيمي للصندوق نموذجيًا، يتشكل من 
شركاء عامين وشريك محدود هو مدير الصندوق )في 

هذه الحالة مجموعة آمبر(. وقد اختير الشريك المحدود، 
وهو مدير كبير لصناديق البنى التحتية له سّجل حافل في 

االستثمارات بين القطاعين العام والخاص وقطاع كفاءة 
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اســتخدام الطاقــة، فــي عمليــة تنافســية. وكجــزء مــن عملية 
االختيــار، كان عليــه أن ُيثبــت أنــه بصــدد إدخال رأســمال من 

القطــاع الخــاص. فأنشــأ فريــق إدارة الشــريك المحــدود وطور 
اســتثمارات كان يتعيــن الموافقــة عليهــا مــن لجنــة اســتثمار 
تتكــون مــن ممثليــن عنــه وعضــو مســتقل واحد. وعرضت 

االســتثمارات علــى مســتثمري القطــاع الخــاص مثــل المصرف 
الملكــي اإلســكتلندي الــذي لــم يكــن لديــه الحق في االســتثمار 

وفقــًا لتقديــره. ويعــرض الشــكل 13 هيــكل الصندوق.
 

وباإلضافــة إلــى مديــر الصنــدوق، دعمت شــركة الخدمات 
المهنيــة البريطانيــة آروب Arup، بصفتهــا مستشــارًا تقنيــًا 

للصنــدوق المشــاريع المهتمــة بالحصــول علــى دعــم من 
الصنــدوق وقامــت بإجــراءات العنايــة الواجبــة وبرصــد التنفيذ 

مــا بعــد االســتثمار. وقــام بــإدارة الصندوق فريق إداري 
يتألــف مــن ثالثــة موظفيــن مــن مديــر الصندوق. واتخذت 

قــرارات االســتثمار لجنــة اســتثمار تكونــت من خمســة مديرين 
تنفيذييــن مــن مديــر الصنــدوق باإلضافــة إلى عضو مســتقل. 

وحكمــت الصنــدوق لجنــة استشــارية تألفــت مــن ممثليــن اثنين 
مــن ســلطة لنــدن الكبــرى وعضو مســتقل. وقدمــت اللجنة 

االستشــارية المشــورة بشــأن مســائل السياســة العامة، بما في 
ذلــك التغييــرات المطلــوب إدخالهــا على سياســة االســتثمار.

وخــالل الفتــرة 2011-2015، اســتثمر الصندوق رأســماله 
األصلــي البالــغ 112 مليــون جنيــه إســترليني في 11 مشــروعًا 
رئيســيًا وأعــاد تدويــر رأس المــال خــالل الفترة 2018-2015. 

وقــد أغلــق الصنــدوق اآلن أمــام المشــاريع الجديدة، ولكن 
 مجموعــة آمبــر ســتظل تديــر المشــاريع القائمــة حتى

عام 2021.

وتشــمل اإلنجــازات التــي حققهــا الصنــدوق ما يلي:

تشــغيل 89 مليــون جنيــه إســترليني مــن رأس المــال.	 
أحد عشــر مشــروعًا رئيســيًا في 80 مبنى في تســعة من 	 

أحيــاء لندن.
ألفــي وظيفــة فــي البنــاء والعمليات.	 
حشــد أكثــر مــن 420 مليــون جنيــه إســترليني من 	 

االســتثمارات الخارجية.
خفــض انبعاثــات ثانــي أكســيد الكربــون بمقــدار 40 ألف طن.	 
توفيــر 34 مليــون كيلوواط-ســاعة مــن اســتهالك الطاقة.	 

وكان أحد المشــاريع في مستشــفى ســان جورج، وهو أحد 
أكبــر المستشــفيات التعليميــة فــي المملكــة المتحــدة، فقــد 

قــدم الصنــدوق تمويــاًل قيمتــه 13.3 مليــون جنيه إســترليني 

لتركيــب تكنولوجيــات مختلفــة لكفــاءة اســتخدام الطاقــة 
وفــرت مــن خــالل عقــد أداء طاقــي، بما في ذلــك مركز حرارة 

وطاقــة مشــترك جديــد حــل محــل منشــأة عمرهــا 40 عامًا. وقد 
صمــم المشــروع لتحقيــق النتائــج التالية39:

وفــور فــي الطاقة بنســبة 25 فــي المائة.	 
وفــور صافيــة قدرهــا 1.3 مليــون جنيــه إســترليني في الســنة 	 

خــالل 15 عامــًا هــي فترة حياة المشــروع.
خفــض االنبعاثــات بمقــدار 6 آالف طــن مــن ثاني أكســيد 	 

الكربــون في الســنة.
توفيــر 6.5 مليــون كيلوواط-ســاعة مــن اســتهالك الطاقة 	 

في الســنة.

ومــن الــدروس الرئيســية المســتفادة من تجربــة الصندوق 
ضــرورة توفيــر مــوارد كافيــة تمّكن مضيفي المشــاريع 

ومطوريهــا مــن وضــع مشــاريع تلبي احتياجــات الصندوق. 
فقــد اضطــر مديــر الصنــدوق، أي مجموعــة آمبر، إلى 

تخصيــص مــوارد لهــذا النشــاط أكبــر ممــا كان مقررًا في 
األصل.

فــي عــام 2018، أطلــق صنــدوق الحــق هو صنــدوق عمدة لندن 
لكفــاءة اســتخدام الطاقــة. وبعــد عمليــة اختيار تنافســية، 

اختيــرت مجموعــة آمبــر مــرة أخرى إلدارة هــذا الصندوق. 
 وقدمــت المجموعــة وبنــك االســتثمار األوروبي ومســتثمرون
مــن القطــاع الخــاص مبلــغ 500 مليــون جنيــه إســترليني هي 

رأســمال الصندوق.

واســتنادًا إلــى الــدروس المســتفادة من تجربــة الصندوق 
األول، صنــدوق لنــدن لكفــاءة اســتخدام الطاقــة، ُكّيف 

صنــدوق عمــدة لنــدن لكفــاءة اســتخدام الطاقة لـ:

يســمح بفتــرة ســداد أطــول بحيــث يكــون الحد األقصى 	 
لمــدة القــرض 20 عامًا.

يتضمــن آليــة تطويــر مشــاريع قيمتهــا مليونــا جنيه 	 
إســترليني يمكــن اســتخدامها لدعــم تطويــر المشــاريع إلى 

أن تصــل مرحلــة يمكــن عندهــا اجتــذاب تمويــل لها.
يمكــن اســتثمار مــا يصــل إلــى 10 فــي المائــة من األموال في 	 

حقــوق ملكيــة بينمــا كانــت النســبة لصنــدوق لنــدن لكفاءة 
اســتخدام الطاقــة أقــل بكثير.

يكــون هنــاك ممولــون إضافيــون مــن القطاع الخــاص لتعزيز 	 
المنافســة فــي تمويل المشــاريع.

تكــون لديــه واليــة أوســع بالمقارنــة مع تلــك التي كانت 	 
لصنــدوق لنــدن لكفــاءة اســتخدام الطاقــة تشــمل النقل 

المنخفــض الكربون.

.Amber Infrastructure, 2021. Epsom & St Helier Hospital Tranche I – MEEF & LEEF  .39
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خطوط ائتمان كفاءة استخدام الطاقة
6

بلغاريا: خط ائتمان البنك األوروبي لإلنشــاء والتعمير لكفاءة اســتخدام  ألــف. 
الطاقة السكنية

عندما بدأت بلغاريا عملية االنضمام إلى االتحاد األوروبي، 
كانت واحدة من أكثر االقتصادات األوروبية كثافة استخدام 

للطاقة. وفي الوقت نفسه، بدأت بلغاريا برنامجًا إلخراج أقدم 
وحدات محطة كوزلودوي للطاقة النووية من الخدمة، التي 
كانت تنتج 40 في المائة من الكهرباء في البالد. وقد أنشئ 
الصندوق لدعم مشروع اإلغالق ومشاريع كفاءة استخدام 
الطاقة عامًة، بمساهمات من المفوضية األوروبية والنمسا 

وبلجيكا والدانمرك وفرنسا واليونان وإيرلندا وهولندا وإسبانيا 
وسويسرا والمملكة المتحدة.

هناك في بلغاريا حوالي 3.1 مليون مسكن، منها 1.8 مليون من 
المنازل المنفصلة التي تقطن كل منها أسرة واحدة. وقد بني 
أكثر من 90 في المائة من مجموع المساكن قبل عام 2000، 

و68 في المائة خالل الحقبة السوفياتية. واألداء الطاقي 
لهذه المباني ضعيف جدًا، فاستهالكها للطاقة يبلغ على األقل 
ضعف استهالك المباني التي تتبع المعايير الحالية، وهي في 

حالة سيئة عمومًا. وفي عام 2005، أطلقت الحكومة البرنامج 
الوطني لكفاءة استخدام الطاقة في المباني المتعددة األسر 

بميزانية قدرها مليار يورو.

ولدعم انتقال بلغاريا نحو اقتصاد أقل كثافة استخدام للطاقة، 
أنشأ البنك األوروبي لإلنشاء والتعمير خطوط ائتمان للمصارف 

البلغارية، مع التركيز على جعل األعمال التجارية واألسر 
المعيشية أكثر كفاءة في استخدام الطاقة. وفي عام 2004، 

ُأطلق خط االئتمان البلغاري لكفاءة استخدام الطاقة والطاقة 
المتجددة، وتاله بعد عام واحد خط االئتمان لكفاءة استخدام 

الطاقة السكنية.

وكان مشروع خط االئتمان لكفاءة استخدام الطاقة السكنية 
األصلي الذي أنشئ في عام 2005 أول مخطط موجه إلى 

األسر المعيشية بصورة منهجية، باستخدام سوق اإلقراض 
بالتجزئة لتمويل تحسينات الكفاءة وهيكلة جانب العرض مع 

فرض معايير صارمة لمعدات كفاءة استخدام الطاقة. وقد 
توقف البرنامج عن العمل في نهاية عام 2018.

وقّدم خط االئتمان لكفاءة استخدام الطاقة السكنية التمويل 
والحوافز والمساعدة التقنية بوصفه متجرًا شاماًل لكل ما 

يتعلق بتحسين الطاقة في المباني السكنية.

وكان المصرفان الشريكان هما المصرف البلغاري المتحد 
ومصرف بيرايوس بلغاريا.

وتحت إشراف البنك األوروبي لإلنشاء والتعمير، كان هناك 
فريق استشاري مخّصص مسؤواًل عما يلي:

إدارة اآللية )األدلة التوجيهية واألدوات التفاعلية على 	 
شبكة اإلنترنت(.

إنشاء فرص منتفعين جديدة/دعم المبيعات.	 
خدمات استشارية شاملة للمقترضين المحتملين.	 
التدقيق في األهلية التقنية.	 
دعم وتطوير أنواع القروض والتدريب.	 
دعم التسويق )موقع الويب ودراسات الحالة والنماذج 	 

والخطوط التوجيهية(.
التحّقق من النتائج.	 

كمــا أدار الفريــق منصــة المشــروع علــى شــبكة اإلنترنــت، التي 
توّفــر معلومــات عامــة عــن المشــروع وأيضًا قائمــة بالمصارف 

الشــريكة والمقاوليــن المؤهليــن والتقنيــات المؤهلــة بغيــة 
زيــادة تبســيط عمليــة طلــب القــرض. وفي مشــاريع أخرى 

مّولهــا البنــك األوروبــي لإلنشــاء والتعميــر، ُتســمى التقنيات 
المؤهلــة أيضــًا »قوائــم اآلالت والمعــدات المؤهلــة«، وهي 

أداة فّعالــة لزيــادة االســتثمارات فــي كفــاءة اســتخدام الطاقة 
بخفــض تكلفــة الصفقات.

وُتستخدم أموال البنك األوروبي لإلنشاء والتعمير في 
القروض المقّدمة لألسر والجمعيات، في حين تغطي منح 

كيدز KIDSF المالية ما يلي:

المساعدة التقنية.	 
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الرسوم اإلدارية التي يتعين دفعها للمصارف.	 
رسوم اإلكمال للمقترضين الفرعيين.	 

وباإلضافة إلى القرض، يمكن ألي مقترض أن يحصل على 
دفعة تحفيزية تصل إلى 15 في المائة من قيمة القرض لدى 

االنتهاء بنجاح من مشروع للتوفير في استهالك الطاقة 
 بتقديم نموذج طلب منحة تحفيزية إلى المصرف المشارك

مع الوثائق الداعمة المطلوبة.

وقــد أدى نجــاح خــط االئتمــان لكفاءة اســتخدام الطاقة 
الســكنية إلــى جولــة ثانيــة مــن األمــوال ُجمعــت في عام 2011 
وجولــة ثالثــة فــي عــام 2016 للحفــاظ علــى الزخم. وترد في 

الجــدول 7 شــرائح التمويــل الُمتلقــاة.

ويعــرض الشــكل 14 هيــكل خــط االئتمــان البلغــاري لكفاءة 
اســتخدام الطاقة الســكنية.

 وكان تركيــز خــط االئتمــان ُمنّصبــًا علــى المشــاريع الســكنية 
الصغيــرة المتعلقــة بكفــاءة اســتخدام الطاقــة، بمــا فــي ذلك 

علــى وجــه التحديــد ما يلي:

المقترضــون األفــراد، بمــا فــي ذلــك أصحاب المنازل والشــقق 	 
والمستأجرون.

الشــركات الصغيــرة والمتوسطة/الشــركات المقترضــة، بمــا 	 
فــي ذلــك مالكــو المبانــي ومقدمــو الخدمــات كالمطورين/

البنائين، وشــركات المرافق العامة وشــركات إدارة اإلســكان 
وشــركات خدمــات الطاقة.

وشــملت التدابيــر الممولــة إمــا لتجديــد مبــاٍن قائمــة أو في 
مبــاٍن جديدة:

توليــد الكهربــاء والتدفئــة والتبريــد بمــا في ذلــك الطاقة 	 
الشمســية الحرارية.

خفــض فقــدان الحــرارة من خالل العــزل والنوافذ 	 
واألبواب.

كفــاءة اإلنــارة والتهويــة والمصاعد.	 

كفــاءة المياه.	 

ب2016أ200520112016سنة

 البنك األوروبي لإلنشاء والتعمير،
 خط االئتمان لكفاءة استخدام

الطاقة السكنية
504020-

-1014.64.4 منحة صندوق كولدوزوي

 البنك األوروبي لإلنشاء والتعمير
 بموجب تمديد خط االئتمان لكفاءة
 استخدام الطاقة السكنية إلى البنك

البلغاري المتحد
---5

6054.624.45المجموع

الجدول 7. تمويل خط االئتمان لكفاءة استخدام الطاقة السكنية، 2005-2016 )مليون يورو(

 European Bank for Reconstruction and Development )EBRD(, 2005. REECL Residential Energy Efficiency CL FW; EBRD, :المصادر
 2011. REECL )Bulgaria( Residential Energy Efficiency FW )ext.(; EBRD, 2016a. REECL 3 )Bulgaria( Framework )2nd fwk extension(;

.and EBRD, 2016b. REECL 3- United Bulgaria Bank
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وكان يتعين أن يقوم باألعمال موردون مسجلون.
وقد جمع خط االئتمان عددًا من الشهادات من مالكي المباني. 

ويوضح أحد األمثلة بوضوح الفوائد المتعددة للتدابير 
المتخذة من حيث التوفير في استهالك الطاقة وتحسين 

الراحة. ففي مبنى سكني في شارع في إحدى المدن، 
استبدلت النوافذ جميعًا وُعزل المبنى، ما أدى إلى خفض 

فواتير الكهرباء بنسبة 40 في المائة وُأبلغ السكان عن الشعور 
بمزيد من الدفء والراحة.

وحتى آب/أغسطس 2019، حقق خط االئتمان ما يلي40:
رأس المال: ُصرف من التمويل 90 مليون يورو.	 

عدد مشاريع التعديالت التحديثية: أكثر من 55 ألفًا.	 
الطاقة الموفرة: ما يقرب من 200 جيجاواط-ساعة، مع 	 

متوسط توفير في إنفاق األسرة على الكهرباء يبلغ حوالي 
480 يورو سنويًا.

خفض انبعاثات غازات الدفيئة: حوالي 300 ألف طن من 	 
ثاني أكسيد الكربون في السنة.

وقد أبرز نجاح عمل خط االئتمان أهمية توفير دعم واسع 
النطاق في مجالي التطوير والمبيعات، فضاًل عن الحاجة إلى 

وضع القدرة على بناء الموارد ضمن المصارف التجارية.

باء. االتحاد األوروبي: مبادرة التمويل الخاص لكفاءة اســتخدام الطاقة
تأسست مبادرة التمويل الخاص لكفاءة استخدام الطاقة في 

كانون األول/ديسمبر 2014 باتفاق بين بنك االستثمار األوروبي 
والمفوضية األوروبية لمعالجة محدودية إمكانات الحصول على 

تمويل تجاري كاٍف وميسور التكلفة لالستثمارات في كفاءة 
استخدام الطاقة41. وتستهدف هذه األداة المشاريع التي تدعم 

تنفيذ خطط العمل الوطنية المتعلقة بكفاءة استخدام الطاقة أو 
غيرها من برامج كفاءة استخدام الطاقة في الدول األعضاء في 

االتحاد األوروبي. ويأتي التمويل من المصدرين التاليين:

برنامج البيئة والعمل المناخي، الذي ترعاه المديرية العامة 	 
للعمل المناخي: 80 مليون يورو لضمان المخاطر ودعم الخبراء.

بنــك االســتثمار األوروبــي: 480 مليــون يــورو للتمويل 	 
الطويــل األجل.

والهدفان الرئيسيان للمبادرة هما:

جعل اإلقراض لكفاءة استخدام الطاقة نشاطًا أكثر استدامة 	 
في المؤسسات المالية األوروبية وتحفيزه على معالجة 

قطاع كفاءة استخدام الطاقة كشريحة سوق متميزة.
زيادة توفر تمويل الديون لالستثمارات في كفاءة 	 

استخدام الطاقة.

ولتحقيق ذلك، تجمع المبادرة بين حماية مخاطر االئتمان 
القائمة على المحفظة التي ُتوفر عن طريق ضمانات نقدية 

)آلية تقاسم المخاطر( والتمويل الطويل األجل من بنك 
االستثمار األوروبي )قرض بنك االستثمار األوروبي في 

كفاءة استخدام الطاقة(42. ولدعم تنفيذ المبادرة، أتيحت 
أيضًا للوسطاء الماليين في إطار آلية الدعم بالخبرة خدمات 

دعم تحّدد لكل وسيط مالي على حدة تبعًا الحتياجاته من 
القدرات. ويعرض الشكل 15 هيكل مبادرة التمويل الخاص 

لكفاءة استخدام الطاقة. 

والمشاريع المؤهلة هي مشاريع كفاءة استخدام الطاقة 
المتعلقة بالمباني القائمة والصناعة واإلنارة العامة والتدفئة 

مستلمون نهائيون

مؤسسات مالية

بنك االستثمار 
األوروبي

الشكل 15. هيكل مبادرة التمويل الخاص لكفاءة استخدام 
الطاقة لبنك االستثمار األوروبي

خبراء كفاءة 
استخدام الطاقة

حسابات ضمان 
نقدي

مساهمة من آلية للدعم 
بالخبرة

مساهمة من آلية 
لتقاسم المخاطر

 European Investment Bank, 2019b. Private Finance for :المصدر
 Energy Efficiency )PF4EE( Instrument: Support provided under the

.Instrument as at 31 December 2019

برامج خطط العمل الوطنية لكفاءة 
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اتفاقية تفويض

قرض من بنك االستثمار األوروبي 
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دعم بموجب خطة لكفاءة استخدام 
الطاقة وضعتها إحدى الدول األعضاء

آلية لتقاسم المخاطر  آلية لتقاسم 
المخاطر

.Residential Energy Efficiency Credit Line, 2020. Welcome to the Residential Energy Efficiency Credit Line )REECL(  .40
 European Investment Bank, 2014. Announcement of the New EIB Product Under the Programme for Environment and  .41

.Climate action )LIFE( Dedicated to Energy Efficiency Investments
Private Finance for Energy Efficiency, 2019. Why PF4EE?  .42

 European Investment Bank, 2019a. Energy Efficiency Projects in Europe: Examples of energy efficiency projects that could be  .43
.financed through the PF4EE instrument
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الجدول 8. استخدام آلية تقاسم المخاطر في التمويل الخاص لكفاءة استخدام الطاقة )مليون يورو(

.European Investment Bank, 2019b :المصدر

المبلغالبلدالوسيط المالي

Komercni Banka6.0تشيكوسلوفاكيا

Banco Santander3.6إسبانيا

Credit Cooperatif SA4.5فرنسا

Belfius Banque4.8بلجيكا

Banco CPI4.0البرتغال

BPER Banca6.0إيطاليا

Zagrebacka Banka6.4هنغاريا

Piraeus Bank16.0ألمانيا

Cyprus Cooperative Bank3.2قبرص

BNP Paribas Bank Polska16.0بولندا

ALTUM3.0التفيا

الحضرية والتبريد الحضري ومشاريع الطاقة المتجددة الصغيرة 
لالستهالك الذاتي والتوليد المشترك للحرارة والطاقة.43 

ويمكن لبنك االستثمار األوروبي توفير آلية منفصلة لكل من 
بلدان االتحاد األوروبي، وقد أبرمت البلدان التالية بالفعل 
اتفاقية مبادرة تمويل خاص لكفاءة استخدام الطاقة مع 

البنك: بلجيكا وكرواتيا وقبرص والجمهورية التشيكية 
وفرنسا واليونان وإيطاليا والتفيا وبولندا والبرتغال وإسبانيا. 

وجرى االتفاق مع مؤسسة مالية محلية، ُتتاح للشركات 
قروض حدها األقصى 5 ماليين يورو، وتغطي ما يصل إلى 

75 في المائة من التكلفة الرأسمالية لالستثمارات المؤهلة في 
كفاءة استخدام الطاقة. ويمكن أن تتراوح مدة القرض بين 3 

أعوام و20 عامًا، أما أسعار الفائدة فتعتمد على البلد المعني. 
ويبلغ الحد األقصى للحصة التي تغطيها آلية تقاسم المخاطر 

16 في المائة من محفظة قروض كفاءة استخدام الطاقة 
للمؤسسة المالية المفردة.

وبحلول عام 2019، ُدعم من آليات تقاسم المخاطر 11 
وسيطًا ماليًا بمبلغ إجمالي قدره 73.5 مليون يورو، كما هو 

موضح في الجدول 8.

   MACS و Adelphi Consult ويقدم اتحاد من شركة
Management دعمًا للمؤسسات المالية التي تستخدم آلية 

الدعم بالخبرة. وُيصمم الدعم الُمقدم لتلبية احتياجات كل 
مؤسسة مالية ويمكن أن يشمل ما يلي:

تدريب الموظفين على كفاءة استخدام الطاقة.	 
تطوير منتجات كفاءة استخدام الطاقة.	 
تنمية محفظة قروض كفاءة استخدام الطاقة.	 
تقييم االستثمارات في كفاءة استخدام الطاقة.	 
تحليل المخاطر للمشاريع والبرامج المفردة.	 
اإلبالغ عن وفور الطاقة ووفور انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.	 
تدقيق حسابات الطاقة.	 

وباإلضافة إلى آليتي تقاسم المخاطر والدعم بالخبرة، طورت 
 Energyو PF4EE WebCheck على اإلنترنت أداتان هما

Efficiency Quick Estimator، لدعم الوسطاء الماليين في 
تسويق التمويل الُمخّصص لكفاءة استخدام الطاقة وزيادة 
الوعي إلمكانيات التوفير في استهالك الطاقة في مختلف 

القطاعات وتيسير اإلقراض لكفاءة استخدام الطاقة.
ويمكن لمستخدمي هاتين األداتين الحصول على فكرة عن 

إمكانات التوفير في مشاريع كفاءة استخدام الطاقة، وتقييم 
نحو 20 مقياسًا نموذجيًا في المباني والصناعة، والحصول 

على تقديرات وفور الطاقة والتكلفة وثاني أكسيد الكربون. 
ويساعد مثل هذه األنواع من األدوات على بناء القدرات 

وتقليل تكاليف الصفقات.
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.Global Buildings Performance Network )GBPN(, 2020. Germany. Summary  .44

المنتفع البنك التجاري للمنتفع بنك التنمية األلماني

الشكل 16. هيكل برنامج قروض بنك التنمية األلماني لكفاءة استخدام الطاقة 

 Dorendorf, Bettina, 2018. KfW Promotional programs for energy efficiency in buildings. Main elements and success factors. 5 :المصدر
.December 2018

يقدم المنتفع طلب قرض من مصرف 
عادي قبل بدء االستثمار

في حالة الموافقة، يرسل الطلب إلى 
بنك التنمية األلماني

يبرم مصرف المنتفع اتفاقية قرض 
ويصرف القرض إلى المنتفع

يعيد بنك التنمية األلماني تمويل 
القرض للشريك الممول بأسعار فائدة 

مواتية

ويشكل استخدام مرفق الدعم بالخبرة في إطار مبادرة 
التمويل الخاص لكفاءة استخدام الطاقة مثااًل جيدًا على 

استخدام أداة تمويل لبناء القدرات ضمن القطاع المالي دعمًا 
إلنشاء سوق مستدامة لتمويل كفاءة استخدام الطاقة.

وفيما يلي مثاالن على استخدام مبادرة التمويل الخاص 
لكفاءة استخدام الطاقة:

فندق غران كناريا في إسبانيا:

التدابير: تركيب مبّرد جديد مع نظام استعادة للحرارة 	 
لتستخدم في تدفئة حمام السباحة وتوليد المياه الساخنة.

االستثمار: 42,900 يورو.	 
التوفير السنوي في استهالك الطاقة: 114 ميجاواط-ساعة 	 

من الكهرباء.
التوفير في التكاليف: 6,867 يورو في السنة.	 
فترة االسترداد: 6.2 سنة.	 

مبنى مكاتب في زغرب، كرواتيا:

التدابير: تجديد عميق لمبنى تجاري، بما في ذلك التجديد 	 
الكامل للغالف الخارجي )بما في ذلك كافة الجدران 

والفتحات، أي النوافذ واألبواب( وفقًا لمعايير الطاقة 
المنخفضة، وإعادة بناء نظم التدفئة والتبريد والتهوية، 

 LED وتركيب تكنولوجيا الصمامات الثنائية الباعثة للضوء
في نظام اإلنارة وتركيب نظام لتوليد الطاقة الكهروضوئية 

على واجهة المبنى.
االستثمار: 2.3 مليون يورو.	 
التوفير السنوي في استهالك الطاقة: 165 ميجاواط-ساعة 	 

من الكهرباء و900 ميجاواط-ساعة من الحرارة.
التوفير في التكاليف: 70 ألف يورو في السنة.	 
فترة االسترداد: 33 سنة.	 

وقــد نجحــت المبــادرة فــي تطويــر أســواق تمويــل كفاءة 
اســتخدام الطاقــة فــي عــدد مــن البلــدان. فبتخفيــف مخاطــر 

التمويــل مــن خــالل آليــة تقاســم المخاطــر، جــرى التغلــب 
علــى تصــورات المصــارف التجاريــة للمخاطــر، كمــا كان 

بنــاء قــدرات محــددة للمصــارف عامــل نجــاح هامــًا. غير أن 
هنــاك مجاليــن للتحســين، أولهمــا مجــال تطويــر المشــاريع 

التــي يمكــن توحيدهــا باســتخدام أدوات قياســية مثــل 
أدوات برنامــج ثقــة المســتثمر، وثانيهمــا مجــال الرصــد 

بعــد االســتثمار. وفــي الوقــت الراهــن، ليــس الرصــد ما 
بعــد االســتثمار شــرطًا، لكنــه لــو ُنّفــذ لــكان ســيصادق على 
قــرارات االســتثمار ويحســن القــدرة فــي سلســلة التوريــد 
كمــا فــي المصــارف. أمــا اآلن فُيفتــرض أن الوفــور الُمبّلــغ 

عنهــا صحيحــة بــداًل مــن قياســها والتحقــق منهــا باســتخدام 
»البروتوكــول الدولــي لقيــاس األداء والتحقــق منــه«.

جيــم. ألمانيــا: قروض بنك التنمية األلماني لكفاءة اســتخدام الطاقة 
قد يكون برنامج قروض بنك التنمية األلماني لمشاريع كفاءة 
استخدام الطاقة أشهر وأكبر أدوات تمويل كفاءة استخدام 

الطاقة. وقد تأسس في عام 2006، وهو يغطي على حدٍّ 
سواء تجديد المباني أو بناء المباني الجديدة في القطاعات 

السكنية والتجارية والعامة.

ويرتبط البرنامج بالمرسوم األلماني للتوفير في استهالك 
الطاقة، وهو مدونة قائمة على األداء تتطلب نمذجة إلزامية 

لتحديد االستهالك األولي المتوقع للطاقة في المباني السكنية 
وغير السكنية44، وتتناول متطلبات الغالف الحراري، باإلضافة 

إلى ُنظم استخدام الطاقة داخل المبنى. ومع مرور الوقت، 
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مستوى الترويج على 
أساس مدونة كفاءة 

استخدام الطاقة
الحد األقصى لمبلغ 

القرض الترويجي

خطة المنحة، نسبة خطة القرض
مئوية من التكاليف 

المؤهلة تخفيض جزئي للدين سعر الفائدة

بنك التنمية األلماني- 
منزل كفاءة 55

ما يصل إلى 100,000 
يورو لكل وحدة 

سكنية
0.75 في الماة في 

السنة*

40.0%40%

بنك التنمية األلماني- 
%35%35.0منزل كفاءة 70

بنك التنمية األلماني- 
%30%30.0منزل كفاءة 85

بنك التنمية األلماني- 
%27.5%27.5منزل كفاءة 100

بنك التنمية األلماني- 
%25%25.0منزل كفاءة 115

بنك التنمية األلماني-
%25%25.0منزل بكفاءة المدونة

ما يصل إلى 50,000 حزمة تدفئة وتهوية
يورو لكل وحدة 

سكنية

20.0%25%

%20%20.0تدابير فردية

الشكل 17. حوافز للمباني السكنية في برنامج قروض بنك التنمية األلماني لكفاءة استخدام الطاقة 

.Dorendorf, 2018 :المصدر

يمكن للمنتفعين من القطاع الخاص االختيار 
بين اإلعفاء الجزئي من الديون والمنح

ُشــّددت اللوائــح المتعلقــة بــأداء المبانــي، وُعدلــت الحوافــز 
فــي البرنامــج لتــوازي أعلــى المعاييــر الممكنــة وتشــجع 

االلتــزام بهــا، بــداًل مــن مجــرد االمتثــال للحــد األدنى من 
متطلبــات المدونــة.

وفي إطار البرنامج، تأتي جميع القروض من المصارف 
التجارية ويشتريها بنك التنمية األلماني، الذي تملكه 

الجمهورية االتحادية إلى جانب الواليات ويحشد رأس المال 
في أسواق رأس المال.

ويعرض الشكل 16 هيكل برنامج قروض بنك التنمية األلماني 
لكفاءة استخدام الطاقة.

وليس لدى بنك التنمية األلماني أي اتصال مباشر مع 
المنتفعين.

ومزايا هذا الهيكل هي التالية:

البرنامج متوفر في جميع مناطق ألمانيا.	 
ال حاجة لشبكة فروع للبنك.	 
البرنامج محايد فيما يتعلق بالشركاء في التمويل، فهو 	 

يتعامل مع كافة المصارف على قدم المساواة.

وباإلضافــة إلــى توفــر القــروض التي ُتســّدد على مدى 20 أو 
30 ســنة، هنــاك آليــة للمنــح توّفــر مــا يصل إلى 30 في المائة 

مــن تكاليــف المشــاريع للمبانــي والتعديــالت التي تفي بأعلى 
مســتوى من األداء وفقًا لمدونة كفاءة اســتخدام الطاقة، 
كمــا يمكــن للمنتفــع أيضــًا أن يحصل علــى تخفيض جزئي 

للديــن علــى مســتوى مرتبــط باألداء، فكلمــا انخفضت فئة أداء 
المبنى، انخفضت نســبة المنح المتاحة. ويعرض الشــكل 17 

هذا الهيكل.



55

.KfW Bankengruppe, 2020a. KfW improves Energy-efficient refurbishment programme  .45
 KfW Bankengruppe, 2020b. Promotional investment programmes for energy-efficient construction and refurbishment  .46

.support the economy
.KfW Bankengruppe, 2020c. Existing Properties  .47

©iStock.com/Bim

ســعر الفائــدة هــو كمــا فــي 1 كانون األول/ديســمبر 2018.
ويقــاس األداء مقابــل مبنــى مرجعــي محــّدد فــي اللوائح. 

فمنــزل الكفــاءة 70 يســتخدم 70 فــي المائــة مــن الطلب 
الســنوي علــى الطاقــة األوليــة للمبنــى المرجعــي، ومنزل 
الكفــاءة 55 يســتخدم 55 فــي المائــة. وفــي عام 2016، 
ُأدخلــت معاييــر أعلــى، وهــي منــزل الكفاءة 40 ومنزل 

 الكفــاءة +40. كذلــك تقتصــر مبالــغ المنــح واإلعفاء
 الجزئــي مــن الديــون علــى ســقف أعلى محدد لــكل فئة

مــن فئــات التجديد.

ومــن الواضــح أن هــذا الهيــكل الــذي يحِرف مقــدار المنح أو 
تخفيــف عــبء الديــون لمصلحــة المبانــي ذات األداء األعلــى 
يشــّجع المســتهلكين علــى تجــاوز معاييــر األداء األدنــى الذي 

تحــدده مدونــة البنــاء، كمــا يســمح بتحديــث المخطط مع 
تطــور المدونــة باتجــاه مســتويات مــن األداء الطاقــي أعلى.

وفــي عــام 2017، خصــص بنــك التنميــة األلمانــي 51.81 مليار 
يــورو لهــذا البرنامــج، وكانــت هنــاك زيادة فــي تمويل كفاءة 

اســتخدام الطاقــة قدرهــا 21.1 مليــار يــورو عن العام الســابق 
وزيــادة قــدرة 6.8 مليــار يــورو لدعم المنشــآت المتجددة45. 

ومنــذ عــام 2006، أطلــق البرنامــج نحــو 300 مليــار يورو من 
االســتثمارات دعمــت أعمــال تحديــث فــي نحــو 5 ماليين 

وحــدة ســكنية. وينســب إلــى البرنامــج فضــل تحقيق 17 في 
المائــة مــن األهــداف الوطنيــة لكفاءة اســتخدام الطاقة.

وخــالل الربــع األول مــن عــام 2020، ُدعــم من الوحدات 
الســكنية 110 آالف بالتــزام قــدره حوالــي 5 مليــارات يــورو46. 
ودخــل حيــز التنفيــذ ترويــج ُمراجــع لدعــم التدفئــة من مصادر 
متجــددة. وفــي المجمــوع، ُقــدم 92,800 طلــب منحة لمشــاريع 

كفــاءة اســتخدام الطاقــة والطاقــة المتجــددة، فمّثل ذلك 
زيــادة كبيــرة عمــا فــي الفتــرة نفســها من عام 2020.

من الواضح أن برنامج بنك التنمية األلماني نجح في بّث 
كميات كبيرة من رأس المال في المباني السكنية وأنواع 
أخرى من المباني، ومن الملفت أنه توجه في آن معًا إلى 

سوق التجديد أو التحديث وسوق بناء المباني الجديدة47. 
وقد حقق تغطية على مستوى البالد ككل من خالل المصارف 
التجارية والترويج على النطاق الوطني. وهو يرتبط ارتباطًا 

وثيقًا بلوائح كفاءة استخدام الطاقة القائمة على األداء، ومن 
الواضح أن هيكلة نظام الحوافز تحبذ اتخاذ تدابير تتجاوز 

الحد األدنى القانوني. وفي البلدان التي لم ُتحّدث فيها 
بالضرورة قوانين البناء أو التي ال تنّفذ فيها هذه القوانين 
جيدًا، قد يكون هذا النوع من الترتيبات مفيدًا جدًا للدفع 

قدمًا بالتعديالت التحديثية القائمة على األداء.
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دال.  األردن: برنامــج بنــك تنمية المدن والقرى لكفاءة اســتخدام الطاقة 
في البلديات

في أيار/مايو 2019، قدم بنك االستثمار األوروبي تسهيالت 
قروض بقيمة 45 مليون يورو لبنك تنمية المدن والقرى 

الذي وافق على تقديم 45 مليون دينار أردني إضافية 
للبلديات لالستثمار في البنية التحتية للطاقة المتجددة 

وكفاءة استخدام الطاقة48. ويتوقع أن تستفيد 100 بلدية 
في أنحاء األردن من التمويل الذي سيتاح لمشاريع من مثل 

الُنظم الكهروضوئية الشمسية على األسطح وتجديدات إنارة 
الشوارع ومشاريع كفاءة استخدام الطاقة في المباني العامة 

ومشاريع مماثلة. ويتوقع فيما يتعلق بإنارة الشوارع أن 
ُيستبدل ما يقرب من 450 ألف مصباح قديم بتكنولوجيات 

.LED الصمامات الثنائية الباعثة للضوء

وقرض بنك االستثمار األوروبي ُمغطى بضمان من االتحاد 
األوروبي بموجب تفويض اإلقراض الخارجي للفترة 2014-

2020. ولدعم برنامج القروض، اتفق في عام 2020 على 
منحة قدرها 1.4 مليون يورو لتمويل الخدمات االستشارية، 

بما في ذلك الدراسات التقنية، وتطوير حزمة مشاريع 
مستقبلية ودعم إدارة البرنامج. وقد جاءت هذه المنحة 

من خالل مبادرة المرونة االقتصادية التي تهدف إلى تعزيز 
قدرة البلدان المجاورة الواقعة جنوب االتحاد األوروبي على 

التصدي للتحديات الرئيسية.

وتدعم هذه اآللية سياسة األردن الرامية إلى خفض 
استخدام الطاقة بنسبة 20 في المائة ورفع مساهمة مصادر 

الطاقة المتجددة في إمدادات الكهرباء إلى 15 في المائة. 
ويعرض الشكل 18 هيكل برنامج بنك تنمية المدن والقرى 

لكفاءة استخدام الطاقة البلدية.

الشكل 19. هيكل وتمويل المنصة الليتوانية لتمويل كفاءة استخدام الطاقة 

.VIPA, 2020. VIPA Annual Financial Statements of the private limited company Public Investment Development Agency :المصدر

طبقة الدين الممتاز ]125 مليون يورو[
ممول من بنوك تجارية.	 
أدنى مستويات المخاطر، لن تحدث خسائر إال إذا تعثر أكثر من 50 في المائة من قروض التحديث في المحفظة.	 
الغرض: خفض متوسط تكلفة رأس المال للصندوق.	 

طبقة الدين غيرالممتاز ]62.5 مليون يورو[
ممول من مؤسسات مالية دولية.	 
الغرض: مزيد من التعزيز االئتماني لطبقة الدين الممتاز.	 

طبقة الخسارة األولى ]62.5 مليون يورو[
طبقة المخاطر القصوى.	 
 	.)pari-passu ممول على أساس المشاركة على قدم المساواة في أية أصول ُتستملك بسبب التخلف عن السداد )أي
الصناديق الهيكلية لالتحاد األوروبي ]50 مليون يورو[.	 
صناديق الوسطاء الماليين ]12.5 مليون يورو[.	 
الغرض: تقليل مخاطر الطبقات األخرى.	 

.European Investment Bank, 2019d. CVDB – Municipal Energy Efficiency Programme  .48

بنك تنمية المدن 
والقرى

برنامج  كفاءة 
استخدام الطاقة في 

البلديات
بنك االستثمار 

األوروبي

بلديات

45 مليون دينار 
أردني

قرض بقيمة 45 
مليون يورو

الشكل 18. هيكل برنامج بنك تنمية المدن والقرى لكفاءة 
استخدام الطاقة البلدية في األردن

.European Investment Bank, 2019d :المصدر

ضمان بموجب تفويض إقراض 
خارجي

خدمات استشارية 
بقيمة 1.4 مليون يورو

نحو 100 قرض لبلديات للبنية التحتية للطاقة 
المتجددة ولكفاءة استخدام الطاقة
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.European Investment Bank, 2019e. Lithuania: EU support for first energy efficiency investment platform .49

هاء. ليتوانيا: منصة تمويل كفاءة اســتخدام الطاقة
وبناًء على خبرتها المكتسبة من الصندوق الليتواني لتحديث 

المباني المتعددة الشقق وصندوق كفاءة استخدام الطاقة 
)اللذين ُبحثا أعاله(، بدأت الوكالة العامة الليتوانية لتنمية 

االستثمار العمل في عام 2018 على منصة جديدة لتمويل كفاءة 
استخدام الطاقة. وفي تشرين األول/أكتوبر 2019، ُأعلن أن بنك 

االستثمار األوروبي سيقرض الوكالة العامة 12.5 مليون يورو 
كشريحة أولى من التزام قيمته 25 مليون يورو لتعزيز مجموعة 
واسعة من مشاريع تحديث كفاءة استخدام الطاقة وبناء منصة 

وطنية لالستثمار في كفاءة استخدام الطاقة49. وكانت الوكالة 
العامة قد أعّدت حزمة مشاريع مستقبلية في المجاالت التالية: 

تركيب األلواح الشمسية على المنازل، وتجديد المباني المتعددة 
الشقق، واإلنارة الكفؤة في الصناعة.

وقــد ُصممــت المنصــة لالســتفادة مــن التمويــل الخاص. 
ويتوخــى أن تبلــغ محفظــة البرنامــج 250 مليــون يــورو، وأن 

يعمــل كوســيط مالــي واحــد لديــه القدرة بواســطة قروض 
التحديــث علــى إقــراض أمــوال طــرف ثالث. ويعرض الشــكل 

19 هيــكل المنصــة.

وفــي تطــور أدوات تمويــل كفــاءة اســتخدام الطاقــة في 
ليتوانيــا، مــن نظــام قائــم أساســًا علــى المنــح إلى حٍل 

قائــم علــى الســوق بقــدر أكبــر بكثيــر، درٌس مفيــد لصانعــي 
السياســات وأصحــاب المصلحــة اآلخريــن ألنــه يوضــح أن 

باإلمــكان القيــام بذلــك عبــر سلســلة مــن التدخــالت الهادفة 
إلــى بنــاء قــدرات القطاع الخاص.

واو. المغــرب: اآللية المغربية لتمويل الطاقة المســتدامة
هذه اآللية التي أنشئت في عام 2013 هي خط ائتمان قيمته 

110 ماليين يورو لإلقراض مدعوم من البنك األوروبي 
لإلنشاء والتعمير ووكالة التنمية الفرنسية وبنك التنمية 
األلماني. وفي عام 2020، ضخ البنك األوروبي لإلنشاء 

والتعمير فيه 40 مليون يورو إضافية. ويدعم هذه اآللية 
برنامج منح تمّوله تبرعات من آلية االتحاد األوروبي 

لالستثمار في الجوار ومساعدة تقنية عن طريق تبرعات 
تقدمها آلية االستثمار في الجوار والصندوق المتعدد 

المانحين لمنطقة جنوب وشرق البحر األبيض المتوسط.

ومنذ عام 2006، نجح البنك األوروبي لإلنشاء والتعمير في 
إطالق وتنفيذ أكثر من 20 آلية تمويل للطاقة المستدامة 

معظمها في أوروبا الشرقية والبلقان. وتوفر هذه اآلليات خطوط 
ائتمان للمصارف المحلية إلقراض الشركات وجمعيات السكان 

وغيرها ألغراض كفاءة استخدام الطاقة واالستثمار في الطاقة 
المتجددة. وتقدم المساعدة التقنية دائمًا فرق تنفيذ للمشاريع، 

وذلك لبناء قدرات المصارف المحلية وضمان أن يصبح اإلقراض 
المستدام للطاقة جزءًا من أعمال هذه المصارف على المدى 

الطويل. وفي بعض األحيان، كما الحال بالنسبة لآللية المغربية، 
ُتستكمل اآللية بعناصر منح و/أو ضمانات.

تقّدم اآللية المغربية لتمويل الطاقة المستدامة:

قروضًا لشراء أو تأجير معدات أو لتحقيق كفاءة استخدام 	 
الطاقة ومشاريع الطاقة المتجددة.

منحة استثمار بنسبة 10 في المائة من القرض.	 

دعمــًا فنيــًا مجانيــًا لتقييــم المشــروع وتنفيــذه والتحقــق 	 
مــن إنجازه.

وتغطي اآللية سوقًا واسعة تشمل الصناعة والمباني التجارية 
ومباني المكاتب والنقل والزراعة.

وكان البنــك األوروبــي لإلنشــاء والتعميــر قــد قدم خط 
االئتمــان فــي األصــل إلــى مصرفين شــريكين ليقوما باإلقراض، 

همــا البنــك المغربــي للتجــارة الخارجية ألفريقيا، وشــركته 
الفرعيــة، الشــركة المغاربيــة لالئتمــان اإليجاري، والبنك 

الشــعبي فــي المغــرب وشــركة التأجيــر التابعــة له. وفي عام 
2018، ُقبــل البنــك المغربــي للتجــارة والصناعــة، وهــو جزء من 

مجموعــة BNP Paribas الفرنســية، شــريكًا ثالثــًا. ويعرض 
الشــكل 20 هيــكل اآللية.

 Development Alternatives Inc ُأبرم عقد مع شركة
التنمية لتقديم مساعدة تقنية تشمل العناصر الثالثة التالية:

تزويد المؤسسات المالية الشريكة بالمساعدة التقنية 	 
على تطوير استراتيجيات وأنشطة التسويق لبناء وعي 

المنتفعين وحشد حزمة مشاريع طاقة نظيفة.
العمل مع وكاالت أخرى، بما في ذلك الحكومة ورابطات 	 

األعمال التجارية ومؤسسات تمويل التنمية لتعزيز هذه اآللية.
تدريب المهندسين المحليين ومدققي الطاقة والمعماريين 	 

والمصممين على تحديد وإعداد مشاريع الطاقة المستدامة 
القابلة للتمويل.
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مشاريع

اآللية المغربية لتمويل الطاقة المستدامة فريق تنفيذ المشروع

البنك المغربي 
للتجارة الخارجية 

ألفريقيا
البنك الشعبي البنك المغربي 

للتجارة والصناعة

البنك األوروبي 
لإلنشاء والتعمير

وكالة التنمية 
الفرنسية

بنك التنمية 
األلماني

آلية االتحاد األوروبي لالستثمار 
في الجوار — منطقة جنوب وشرق 

البحر األبيض المتوسط

آلية االتحاد 
األوروبي لالستثمار في 

الجوار — جنوب  

الشكل 20. هيكل اآللية المغربية لتمويل الطاقة المستدامة

.Development Alternatives Incorporated )DAI(, 2019. Paving the Way for Green Energy Financing in the Mediterranean :المصدر

150 مليون يورو في 
المجموع

15 مليون يورو في 
المجموع

بناء القدرات

مشورة فنية

قروض وتأجيرات

قروض

ويتعيــن علــى المشــاريع فــي المبانــي التجاريــة كــي تكــون 
مؤهلــة أن تحقــق وفــورًا فــي الطاقــة ال تقــل عــن 30 فــي 
المائــة. ويمكــن تمويــل مــا يصــل إلــى 100 فــي المائــة مــن 

التكلفــة الرأســمالية للمشــاريع الصغيــرة رهنــًا بمعاييــر 
اإلقــراض التــي يتبناهــا المصــرف. ويمكــن أن تصــل القــروض 

واإليجــارات إلــى 3 مالييــن درهــم مغربــي لشــراء وتركيــب 
معــدات مؤهلــة مســبقًا واســتخدام مــورد مؤهــل مــن قائمــة 

معتمــدة مســبقًا. وبالنســبة للمبانــي الجديــدة، يمكــن أن 
تغطــي القــروض مــا يصــل إلــى 30 فــي المائــة مــن مجمــوع 

 االســتثمارات )باســتثناء األراضــي(، أي مــا يصــل إلــى
  45 مليــون درهــم بحــد أقصــى الســتثمار قــدره

 150 مليــون درهــم.

وقد بّث المرفق حتى اآلن 110 ماليين يورو وحقق ما يلي:

عدد المشاريع المدعومة: 260 مشروعًا، منها 215 مشروعًا 	 
لكفاءة استخدام الطاقة.

وفور الطاقة: 354 جيجاواط-ساعة سنويًا.	 
تخفيضــات غــازات الدفيئــة: 102,775 طــن مــن ثانــي 	 

أكســيد الكربون.
تدريب 278 موظف ائتمان في المصارف و40 مهندسًا على 	 

تمويل كفاءة استخدام الطاقة.

ومن األمثلة على المشاريع التي تدعمها اآللية تحديث ثالث 
رياض )مباٍن تقليدية أداؤها الطاقي ضعيف( في مراكش 

وتحويلها إلى دور ضيافة موفرة للطاقة. وقد اتصلت الشركة 
التي تملك تلك الرياض باآللية للحصول على مساعدة 

وتمويل للمشروع. فقام فريق من اآللية بتحليل التدابير 
المقترحة لكفاءة استخدام الطاقة، والتي شملت العزل 
الحراري للسقف والجدران، وتركيب سقفين متحركين، 

ومضخات حرارية، وألواح شمسية، وتدفئة تحت األرضية، 
ووحدات تكييف هواء جديدة، ومصابيح صمامات ثنائية 

باعثة للضوء LED، كما أجرى الفريق تقييمًا ماليًا.

وقد كلفت هذه التدابير 88,934 يورو، وخفضت استهالك 
المباني للطاقة بنسبة 66 في المائة، محققة وفورًا قدرها 150 

ميجاواط-ساعة سنويًا. وُسدد االستثمار في غضون سنتين 
ونصف السنة. وباإلضافة إلى تخفيضات في التكاليف، أدى 

المشروع إلى تحسين ظروف الراحة بقدر كبير، ما ساعد 
على جذب المنتفعين واالحتفاظ بهم. وبما أن تكاليف الطاقة 

عنصر رئيسي في إدارة الفنادق في المغرب، فقد حّسن 
المشروع القدرة التنافسية للشركة المالكة.

وتدرك اآللية المغربية، كما تفعل آليات تمويل الطاقة 
المستدامة األخرى التي ينظمها البنك األوروبي لإلنشاء 
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مؤسسة الرهن العقاري الفيدرالية 

مطورو المساكن مشترو المساكن

وسطاء ماليون مصارف مصارف
مؤسسة 

Fovissste 
)وكالة حكومية( 

الصندوق الوطني إلسكان 
INFONAVIT العمال

 )وكالة حكومية(

الشكل 21. تمويل مطوري ومشتري المساكن في المكسيك

 Barbosa, Ernesto Infante, 2018. The role of development banks in financing sustainable and affordable housing: The :المصدر
.EcoCasa program

قروض

قروض

ضمانات ضمانات قروض الرهن 
العقاري 

قروض

توريق مالي لقروض 
الرهن العقاري 

قروض

قروض

قروضقروض قروض

والتعمير، الحاجة إلى بناء القدرات في القطاع المالي كما 
في صناعة كفاءة استخدام الطاقة. وتفيد التقارير أن آليات 
تمويل الطاقة المستدامة ناجحة في الوصول إلى مؤسسات 

تجارية راسخة تدرك توفر التمويل ولها القدرة على التقدم 

بطلب للحصول عليه. وُتصرف خطوط االئتمان لهذه الشركات 
بسرعة، لكن من المسّلم به أيضًا أن الشركات الصغيرة 

والمتوسطة األخرى التي ال تراقب هذه الفرص التمويلية 
استراتيجيًا تجد صعوبة في الحصول على التمويل.

زاي. المكسيك: إكوكازا
ولــدت فكــرة إكــوكازا مــن محادثــات المنــاخ العالمي عام 2010 

فــي كانكــون، وقــد أنشــئت فــي عام 2013 للمســاهمة في 
تحقيــق هــدف المكســيك خفــض االنبعاثــات بنســبة 50 في 

المائــة بحلــول عام 2050.

هناك في المكسيك 32.6 مليون أسرة معيشية، وقطاع 
اإلسكان مسؤول عن 14.2 في المائة من استهالك الطاقة. 

ويقطن حوالي 78 في المائة من السكان، البالغ عددهم 126 
مليون نسمة، في مناطق مدينية، ويعيش نحو 42 في المائة 
في فقر ونحو 8 في المائة في فقر مدقع. ويتم نحو 30 في 

المائة من مجموع اإلقراض لبناء المساكن من خالل مؤسسة 
 Sociedad واحدة، هي مؤسسة الرهن العقاري الفيدرالية

Hipotecaria Federal التي توزع سنويًا حوالي 5 مليارات 
دوالر أمريكي. وُيبنى حوالي 350 ألف منزل كل عام. وتقدم 
المؤسسة قروضًا لمطوري المساكن، إما مباشرة أو عن طريق 

وسطاء ماليين، كما توفر ضمانات للمصارف التي تقدم 
قروضًا لمطوري اإلسكان. وعلى جانب الطلب، توفر المؤسسة 

تأمينات للرهن العقاري وضمانات للمصارف التجارية التي 
تصدر قروضًا عقارية وقروض رهن عقاري وتوريقًا ماليًا 
لمؤسسة Fovissste، وهي وكالة حكومية أنشئت لتلبية 

طلبات االئتمان السكني، وقروضًا إلى الصندوق الوطني 
إلسكان العمال INFONAVIT، وهو المؤسسة الرئيسية 
لتمويل الرهن العقاري. ويعرض الشكل 21 هذا الهيكل.

وكجــزء مــن خطــة »برنامــج المكســيك الوطنــي للتخفيف 
المالئــم مــن آثــار تغّيــر المناخ« لإلســكان المســتدام، كان 

برنامــج إكــوكازا يهــدف فــي األصــل إلــى بناء 27 ألف وحدة 
ســكنية، مــا يســهم فــي تحقيــق الهــدف العام للبرنامــج الوطني 

المتمثــل فــي إنشــاء 7 مالييــن وحــدة ســكنية تتســم بكفاءة 
اســتخدام الطاقــة بحلــول عــام 2020. وتشــمل المبادرات 

التكميليــة فــي إطــار خطــة اإلســكان المســتدام برنامج 
»الرهــون العقاريــة الخضــراء« وبرنامــج »هذا منزلــك«. ويبين 

الشــكل 22 هيــكل إكوكازا.
 

وما تزال األموال ُتدار من خالل مؤسسة الرهن العقاري 
الفيدرالية وُتستخدم في أنواع التمويل الثالثة التالية:

قروض ميسرة للوسطاء الماليين.	 
قروض بسعر فائدة منخفض لمطوري اإلسكان.	 
مساعدة تقنية للمطورين.	 
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.Barbosa, 2018 :المصدر

الشكل 22. هيكل إكوكازا

بنك التنمية 
األلماني

البرنامج الوطني للتخفيف 
المالئم من آثار تغّير المناخ 
)المملكة المتحدة وألمانيا(

بنك التنمية للبلدان 
األمريكية

صندوق التكنولوجيا 
النظيفة

صندوق االستثمار ألمريكا 
الالتينية )االتحاد األوروبي(

وسطاء ماليون مصارفمصارف
مؤسسة

Fovissste 
)وكالة حكومية(

الصندوق الوطني إلسكان العمال 
  INFONAVIT
)وكالة حكومية(

مطورو المساكن مشترو المساكن

برنامج  إكوكازا –  مؤسسة الرهن العقاري الفيدرالية

245.09 دوالر 
أمريكي

قروض

قروض

245.09 دوالر أمريكي  
2.27 مليون مساعدة تقنية

80 مليون دوالر 
أمريكي

ضمانات
التأمين على الرهون 

العقارية

قروض

1.5 مليون دوالر 
أمريكي

توريق مالي
لقروض الرهون العقارية 

قروض

1.5 مليون دوالر 
أمريكي

قروض

ضمانات

قروض

قروض

يحصل مطورو العقارات على قروض ميسرة عبر مؤسسة 
الرهن العقاري الفيدرالية، وتكون شروط العقد على أساس 
مستوى كفاءة المشروع، وتعوض أسعار الفائدة المدعومة 

التكاليف اإلضافية الالزمة لتنفيذ تدابير الكفاءة، كما يمكن 
للمطورين الحصول على مساعدة تقنية.

ومن األولويات الرئيســية للبرنامج اإلبقاء على الســعر 
النهائي لمبيع العقارات دون ســعر وحدة الســكن العادية 

أو على قدم المســاواة مع هذا الســعر لضمان قدرة األســر 
المنخفضــة الدخــل علــى تحمل التكاليــف. وللتأهل إلكوكازا، 

على المطورين اســتخدام أدوات محاكاة قياســية ومســتقلة 
الســتخدام الطاقة واســتخدام المياه والبيئة الحضرية 

والبصمــة الكربونيــة لمــواد البناء، أمــا التصميم الفعلي 
والتكنولوجيــات المســتخدمة فمتروكــة للمطــور. ونظرًا للتباين 
فــي المناطــق المناخيــة فــي أنحاء البالد، تحــدد معايير إكوكازا 

ثالثــة مســتويات مــن الكفاءة. وتتضمــن تصاميم المنازل 
ميــزات مثــل التصميــم الحيوي، ومســتويات عالية من العزل، 

ونوافذ منخفضة اإلشــعاع، وســخانات مياه شمســية، وميزات 
غيــر متعلقــة بالطاقــة كالمناطق الخضراء المشــتركة. وفي 

المتوســط، تبلــغ التكلفــة اإلضافيــة لمنــزل من منازل إكوكازا 
361 دوالرًا أمريكيــًا بالمقارنــة مــع مــا يصــل إلى 635 دوالرًا 
أمريكيــًا مــن المنافــع المتأتية، ويبلغ متوســط ســعر المنزل 

19,576 دوالرًا أمريكيــًا.

ولالمتثال لمعايير إكوكازا، يجب أن تقل انبعاثات ثاني أكسيد 
الكربون بنسبة 20 في المائة على األقل عن خط األساس، 
ولكن تتحقق عادة مستويات أداء أعلى عمليًا، إذ يقدر أن 

البيت التقليدي مسؤول عن 4,165 كلغ من ثاني أكسيد 
الكربون سنويًا مقابل متوسط انبعاثات في منازل إكوكازا 

قدره 2,561 كلغ من ثاني أكسيد الكربون سنويًا، أي بانخفاض 
قدره 38 في المائة. وللحصول على معونة دعم من برنامج 

المكسيك الوطني للتخفيف المالئم من آثار تغّير المناخ، 
يجب أن تكون انبعاثات المنازل أقل بنسبة 45 في المائة من 
خط األساس، وللحصول على معونة دعم من آلية االستثمار 

ألمريكا الالتينية، يجب تصميم المنازل كمنازل ذات طاقة 
صفرية أو منازل طاقة زائدة، وهذه األخيرة تحقق انبعاثات 

تنخفض بنسبة 80 في المائة عن خط األساس. وقد بني عدد 
من المنازل ذات الطاقة الصفرية وفقًا لمعيار المنزل السلبي.

وبحلول نيسان/أبريل 2018، كانت إكوكازا قد دعمت بناء 
55,313 من المنازل، ما يتجاوز بكثير هدف 32,450 بحلول 

عام 2023. وقد استفاد من البرنامج أكثر من 216 مليون 
مكسيكي وخفضت االنبعاثات بمقدار 1.76 طن متري من 

ثاني أكسيد الكربون.

ومــن العوامــل الهامــة فــي نجاح إكوكازا توافقهــا مع متطلبات 
مطوري المســاكن، فقد كان تقديم المســاعدة التقنية 
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استخدام األموالالمبلغ )مليون دوالر أمريكي(مصدر األموال

قروض245.09بنك التنمية األلماني

قروض49.51صندوق التكنولوجيا النظيفة

مساعدة تقنية2.27صندوق التكنولوجيا النظيفة

قروض )رهون عقارية خضراء(80.0بنك التنمية للبلدان األمريكية

آلية االستثمار ألمريكا الالتينية )بتمويل من االتحاد 
معونات دعم8.00األوروبي(

برنامج المكسيك الوطني للتخفيف المالئم من آثار تغّير 
معونات دعم لتنفيذ البرنامج الوطني11.3المناخ )بتمويل من حكومتي المملكة المتحدة وألمانيا(

396.16المجموع

الجدول 9. تمويل إكوكازا حتى 1 حزيران/يونيو 2018

 Nationally Appropriate Mitigation Actions Facility, 2017. NAMA Facility 5th Webinar: “Lessons Learnt – Early Experiences :المصدر
.from NAMA Implementation”. 10 October 2017

للمطوريــن خــالل عمليــة التصميــم أمرًا حاســمًا، كما كان كذلك 
اســتخدام نماذج التقييم القياســية. وشــملت المعوقات 

تكاليــف الوقــود والكهربــاء المدعومــة، والمنظور القصير األجل 
لتكاليف الشــراء مقابل تكاليف التشــغيل، ومحدودية وعي 

األســر المعيشــية لفوائد كفاءة اســتخدام الطاقة، كما كان 
هنــاك نقــص فــي إنفــاذ قوانين البناء. ونظــرًا لنجاح برنامج 
إكــوكازا، تعمــل مؤسســة الرهن العقــاري الفيدرالية اآلن مع 

المصــارف التجاريــة لضمها إليه.

وفي تشرين األول/أكتوبر 2020، تمت الموافقة على إكوكازا 
كوكيل للمصادقة على السندات الخضراء بموجب معايير 

المباني السكنية المنخفضة الكربون. وسيسمح ذلك بإصدار 
سندات خضراء ومستدامة تدعمها مشاريع إسكان تقّيمها 

وتصادق عليها وتمولها مؤسسة الرهن العقاري الفيدرالية في 
إطار برنامج إكوكازا. وهذا معلم هام ألنه سيسمح بإعادة 

تمويل الصناديق بإصدار سندات خضراء.

مــن الواضــح أن إكــوكازا مثــال جيــد علــى النهــج المتكامــل 
الــذي يلبــي احتياجــات مطــوري المنــازل ومشــتريها معــًا. 

وهــو يبرهــن مــرة أخــرى علــى الحاجــة إلــى المســاعدة التقنية 
لمســاعدة المطوريــن علــى وضــع مشــاريع قابلــة للتمويــل. 
ومــع أن العمــل المتعلــق بالمنــازل ذات الطاقــة الصفريــة 

والمنــازل ذات الطاقــة اإليجابيــة ال يــزال فــي مراحلــه األولــى 
وال يشــكل غيــر نســبة صغيــرة مــن المجمــوع، إال أنــه مــع ذلــك 

يقــدم مثــااًل ممتــازًا لمــا يمكــن تحقيقــه حتــى في أســواق 
تكــون فيهــا هــذه المفاهيــم جديــدة نســبيًا وغيــر مجربــة. ومــن 

الــدروس األخــرى المســتفادة مــن إكــوكازا أن لدمــج الميزات 
الخضــراء األخــرى فــي أشــغال التطويــر أهميــة للمنتفعيــن. 
ويركــز برنامــج إكــوكازا كليــًا علــى المبانــي الجديــدة، ولكــن 

يمكــن تكييفــه للتعديــالت التحديثيــة.

حــاء. رومانيا: برنامج المنــازل الخضراء والرهون العقارية الخضراء
تأسس هذا البرنامج أول مرة في عام 2012 كمشروع 

تجريبي بتمويل من المفوضية األوروبية من خالل اتحاد 
يضم مصرفًا ومطور مشروع ومدققًا للطاقة.

ويتألف البرنامج من عنصرين:

شهادة المنازل الخضراء التي يصدرها مجلس المباني 	 
الخضراء الروماني.

الرهون العقارية الخضراء التي يقدمها عدد من المصارف 	 
التجارية لمشتري منازل تحمل شهادة المنازل الخضراء.

وكان لمجلس المباني الخضراء، وهو جزء من المجلس 
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العالمي للمباني الخضراء، دور رئيسي في تطوير البرنامج 
بإصداره شهادات المنازل الخضراء وبالترويج للبرنامج 

لجذب المصارف الشريكة المحتملة وتوليد الوعي لفوائده 
لدى األطراف جميعًا.

ويعرض الشكل 23 هيكل البرنامج. 

ويمكن لجميع المصارف التي تقدم قروض الرهن العقاري في 
رومانيا المشاركة في البرنامج إذا وافقت على معيارين هما:

قبول معايير مجلس المباني الخضراء الروماني وعملية 	 
إصدار الشهادات للمنازل الخضراء.

تقديم تخفيض جوهري في سعر الفائدة يتناسب مع 	 
سمتين تتميز بهما المنازل المؤهلة للحصول على رهن 

عقاري أخضر، وهما انخفاض مخاطر التخلف عن السداد 
وارتفاع قيمة األصول في األجل الطويل.

والمصرف مسؤول عن جميع إجراءات العناية الواجبة المالية 
المرتبطة بعملية ضمان االكتتاب العادية. وما يزال المصرف 
الوطني الروماني أحد العوامل التمكينية الرئيسية للبرنامج، 
فهو يسمح لمشتري المنازل الخضراء بحساب وفور الطاقة 

المقدرة كمصدر دخل إضافي في طلبات القروض. وهذا، إلى 
جانب انخفاض أسعار الفائدة، يسمح للمقترضين باقتراض 

المزيد ألجل البناء أو التجديد الموفر للطاقة فيمّول ذلك 
التكاليف اإلضافية للمطورين الناشئة عن استخدام تقنيات 

البناء الخضراء والتصديق على المباني. ويؤدي انخفاض 
سعر الفائدة والوفور المتراكمة من تكاليف الطاقة إلى خفض 
التكلفة اإلجمالية للملكية بالمقارنة مع المنزل العادي، ما يقلل 

مخاطر التخلف عن السداد. وبوسع المصارف تقديم سعر 
فائدة أقل ألن مخاطر تخلف المنازل الخضراء المعتمدة عن 

سداد الرهن العقاري أقل وتقييمها كأصول أعلى.

ويقدم مصرف رايفايسن Raiffeisen، الذي كان أول مصرف 
يمنح قروضًا عقارية خضراء في رومانيا، أسعار فائدة 

ثابتة ومتغيرة أقل بنسبة 0.75 في المائة للرهون العقارية 
الخضراء مما للقروض العادية )الجدول 10(.

ووفقًا لحسابات أجراها مصرف رايفايسن، التكلفة اإلجمالية 
للملكية الشهرية لشقة مساحتها 70 مترًا مربعًا أقل بنسبة 
تصل إلى 15 في المائة مما لشقة تصنيفها »B« من حيث 

األداء الطاقي. ويبين الجدول 11 توزيع التكاليف.

ويمر أي مشروع بعملية من مراحل ست:

المراجعة األولية: يمكن للمطّور أن يطلب من مجلس المباني 
الخضراء مراجعة اعتماد مسبق دون تكلفة أو بتكلفة 

منخفضة. وتقّيم هذه المراجعة بسرعة إمكانية حصول 
التطوير المقترح على شهادة المنازل الخضراء.

ر  تسجيل وتوقيع اتفاقية المصادقة المسبقة: يقوم المطوِّ
الراغب في الحصول على شهادة المنازل الخضراء بتسجيل 

ق  المشروع ودفع رسوم التسجيل. ويستعرض المصدِّ
المعلومات التي ُجمعت في المراجعة األولية ويتفق مع 

ر على التدابير الالزمة. ويشير اتفاق االعتماد المسبق  المطوِّ
إلى التدابير التي ستنفذ والمعايير التي ستحقق ويسمح 

ر ببدء تسويق مشروعه كمشروع منازل خضراء  للمطوِّ
ُمصّدق مسبقًا.

ق ومدقق الطاقة  التوجيه خالل عملية التصميم: يقدم المصدِّ
المؤهل المشورة للمطّور طوال عملية التصميم للمساعدة على 

ضمان استخدام أفضل الممارسات وحصول المشروع على 
الشهادة. ولدى البرنامج شبكة من مقدمي الحلول المعتمدين 
الذين يتمتعون بخبرة في مسائل التصميم والمعدات والُنظم 

الالزمة في المنازل الخضراء.
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مجلس المباني 
الخضراء الروماني

مطورو المساكن

البنوك المشاركة

مشترو المساكن

الشــكل 23. هيكل برنامج المنازل الخضراء والرهن العقاري 
األخضر

 Romania Green Building Council, 2017. Green Homes & :المصدر
.Mortgages. A Toolkit for Residential Investors and Developers

تفاعل

شراء منزل

يوفر ضمانًا لألداء الطاقي 
وللميزات الخضراء على المدى 

الطويل

ينفذون مشاريع تطوير 
صديقة للبيئة وموفرة 

للطاقة

يوفر الرهون العقارية بسعر فائدة 
أقل ألن مخاطر تخلف المنازل 

الخضراء المعتمدة عن سداد الرهن 
العقاري أقل وتقييمها كأصول أعلى

يجنون فوائد من 
انخفاض التكلفة 
اإلجمالية للملكية

تفاعل
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الرهن العقاري األخضرالرهن العقاري العادي

متغير بعد 7 سنواتأول 7 سنواتمتغير بعد 7 سنواتأول 7 سنوات

––صيغة سعر الفائدة
سعر الفائدة المعروض 
بين البنوك الرومانية 
لمدة 3 أشهر + 3.25

––
سعر الفائدة المعروض 
بين البنوك الرومانية 
لمدة 3 أشهر + 2.50

2.10––2.10––المؤشر األساس

5.505.354.754.60سعر الفائدة

الجدول 10. أسعار الفائدة لبرنامج المنازل الخضراء والرهن العقاري األخضر في رومانيا، 2019 )نسبة مئوية(

شقة مصنفة B حسب 
عقد األداء الطاقي

شقة مصنفة A حسب 
عقد األداء الطاقي

شقة مؤهلة كمنزل 
أخضر حسب مجلس 

المباني الخضراء 
الروماني

98,000100,100104,300سعر المبيع لشقة 70 م2 

83,30085,08588,655مبلغ القرض

499510505دفعة الرهن العقاري الشهرية

1016533تكلفة الطاقة الشهرية

600575538التكلفة اإلجمالية الشهرية للملكية 

صافي الوفور الشهرية لشقة مؤهلة 
 B كمنزل أخضر مقابل شقة مصنفة

حسب عقد األداء الطاقي
02562

صافي الوفور السنوية للمنازل الخضراء 
المعتمدة مقابل شقة مصنفة B حسب 

عقد األداء الطاقي
0300744

الجدول 11. التكلفة اإلجمالية للملكية الشهرية لعقد أداء الطاقة )A( EPC و)B( EPC وشقة مؤهلة كمنزل أخضر )يورو(

.Romania Green Building Council, 2018. Green homes & mortgages: quality, health and financial returns for all :المصدر

منــح الصفــة للمشــروع: لــدى االنتهــاء من المشــروع، يقوم 
ق ومدقــق الطاقــة بتدقيــق المشــروع للتأكــد من أنه  المصــدِّ

قــد بنــي وفقــًا للمعاييــر المنصــوص عليهــا فــي اتفاقيــة ما قبل 
ق مــن أن المالكيــن الجــدد قد  التصديــق. كمــا يتحقــق المصــدِّ

زّودوا بمعلومــات كافيــة لتشــغيل منازلهــم بطريقــة فّعالــة 
وخضــراء. ويقــدم فريــق المشــروع بطاقــة أداء نهائيــة ويمنح 

المشــروع صفــة منزل أخضر.

عرض الرهن العقاري األخضر: يمكن لمطّوري المشاريع الذين 
يسعون إلى الحصول على شهادة للمشروع أن يبحثوا مع 
المصارف المشاركة التي توافق على ضمان االكتتاب في 

الرهون العقارية الخضراء لمشتري العقارات.

الرصد: يوافق المستفيدون من شهادة المنازل الخضراء على 
مشاركة بيانات تكلفة الطاقة الخاصة بهم. ويمكن استخدام 
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هــذه البيانــات لتحســين التصاميــم وبنــاء القدرات في صناعتي 
الهندســة المعمارية والبناء.

وتبنــي آليــات التصديــق واآلليــات المالية التــي يقدمها البرنامج 
القدرات في صناعة البناء والتشــييد إلعدادها للمشــهد 

التنظيمــي المتغّيــر، وتقــّدم فــي الوقت نفســه فوائد فورية 
لمشــتري المنــازل تتخذ شــكل انخفــاض التكلفة اإلجمالية 

للممتلــكات والقيمــة األعلى لهــذه الممتلكات.

وتتيح آليات إصدار الشــهادات الفرصة للمســتثمرين 
ولمطــوري المســاكن للتمّيــز من حيث جــودة المباني وأدائها 
البيئــي مــع توعيــة المســتهلكين للفوائــد المالية وغيرها من 

الفوائد.

وفيمــا يلــي وصــف لبعــض أمثلة على المشــاريع العديدة التي 
دعمهــا البرنامج50.

مشــروع في كلوج نابوكا هو عبارة مبنى يضم 177 شــقة 
ويوفــر وفــورًا فــي الطاقة بنســبة 40 فــي المائة تقريبًا 

بالمقارنة مع مبنى قياســي. وقد اســتخدم المشــروع هيكاًل 
قائمــًا للمبانــي لتقليــل اســتخدام المــوارد ونفايات البناء إلى 

الحّد األدنى.

مشــروع آخر في كلوج نابوكا هو مشــروع ســكني يضم 244 
شــقة. وقد ُجهزت كل شــقة بنوافذ عالية األداء وشــرفات 

كبيرة. وتشــمل الواجهة ســيراميك حفز ضوئي يحمي من 
التلوث وينتج األكســجين. كما يحتوي المشــروع على شــرفة 

خضــراء كبيــرة معّلقــة إلى جانب مســاحات خضراء أخرى 
يمكن للمســتأجرين جميعًا اســتخدامها.

مشــروع في بوخارســت هو مبنى من أربعة طوابق فيه 11 
شــقة يشــمل العديد من الميزات المســتدامة مثل مســتويات 
عاليــة مــن العــزل بالصوف المعدنــي والتدفئة التحت أرضية 
واأللواح الشمســية الكهروضوئية في المســاحات المشــتركة 

لخفــض تكاليــف الكهرباء المرتبطة بهذه المســاحات. ويشــمل 
المشــروع أيضــًا مواقف آمنــة للدراجات الهوائية.

مشــروع آخر في بوخارســت مســاحته 57 ألف متر مربع. 
ويتميز بمســتويات عالية من كفاءة اســتخدام الطاقة، 
وتحســين اســتخدام المياه، والمواد المســتدامة، ونقاط 

الشــحن للمركبــات الكهربائيــة، والتصميــم البيولوجي، وضوء 
النهــار الوفيــر، وبنيــة تحتيــة لجمــع النفايات المفروزة. كما 

يوفر المشــروع مرافق رياضية ومســاحات للياقة.

مشــروع ثالث في بوخارســت هو منزل لعائلة واحدة وهو 
واحــد مــن ثالثــة منازل تجريبية إيجابية الطاقة. ويشــمل 

72 مترًا مربعًا من األلواح الشمســية ويغذي الشــبكة العامة 
بفائــض الكهربــاء، كمــا أنــه مجهــز بـ 37 متــرًا مربعًا من جامعات 

الطاقــة الشمســية الحراريــة إلنتاج المياه الســاخنة والتدفئة 
في فصل الشــتاء، باســتخدام التخزين الحراري تحت األرض.

ويستفيد من البرنامج جميع أصحاب المصلحة المعنيين، 
وهم بالتحديد المطّورون والمصارف ومشترو المنازل.

فهو يوفر للمطورين:

تمايزًا في السوق.	 
زيادة في الطلب على عرض في السوق فريد.	 

ويوفر للمصارف:

ُمنتجًا ماليًا جديدًا.	 
الحد من مخاطر التخلف عن سداد الرهن العقاري.	 
برنامجًا يتماشى مع أهداف المسؤولية االجتماعية 	 

والبيئية.

ويوّفر ألصحاب المنازل:

انخفاض التكلفة اإلجمالية للتملك.	 
الميزات الصحية للمباني الخضراء.	 
منزاًل ذا قيمة أعلى.	 

وقد حقق البرنامج نجاحًا كبيرًا. فبحلول بداية عام 2019، 
كانت اتفاقيات قد ُوقعت مع 25 مطورًا لبناء أكثر من 6,500 

مبنى أخضر، ُصممت جميعها لتكون أكفأ في استخدام الطاقة 
بنسبة 30 في المائة على األقل من المنازل المصنفة A حسب 

شهادة األداء الطاقي الرومانية.

ويبّين التنوع الواسع للمشاريع المدعومة قوة األنظمة القائمة 
على إصدار الشهادات التي تحركها السوق، أن تقديم البرنامج 

للمساعدة التقنية أدى إلى زيادة قدرة مجتمع المطورين 
وصناعة البناء.

وبحلول تموز/يوليو 2020، اعتمد في رومانيا أو كان في 
سبيله إلى االعتماد أكثر من 10 آالف منزل تزيد قيمتها على 
1.5 مليار يورو. وقد ُحّدثت معايير التصديق لتشمل معايير 
لرصد ومراقبة الرادون داخل المنازل والحد من التعرض له، 

باإلضافة إلى تقليل أو إلغاء استخدام المواد التي تحتوي 
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على مركبات عضوية متطايرة كالفورمالديهايد.
وباإلضافة إلى التوسع في رومانيا، يجري اآلن تكرار 

البرنامج في 12 بلدًا بمساعدة تمويل قدره 1.6 مليون يورو 
من المفوضية األوروبية ضمن برنامج هورايزون 2020 في 

 SMARTER Finance مشروع يسمى »التمويل األذكى لألسر
.»for Families

ويبين هذا البرنامج أهمية النهج الُنظمي في تلبية احتياجات 
جميع أصحاب المصلحة، من مشتري المنازل ومطوريها إلى 

المصارف. وبالنسبة للمصارف، يشكل التركيز على القدرة 
على الحد من مخاطر التخلف عن السداد نقطة قوة رغم أن 

من الصعب، تعريفًا، إثبات ذلك في السوق قبل تبني البرنامج 
على نطاق واسع، والواقع أن االقتناع بذلك ال بد من أن 

يكون إيمانيًا إلى حد ما، وإن كان يستند إلى بحوث دولية 

مستفيضة. كما يوضح البرنامج أهمية السمات الخضراء 
األوسع في المباني لمشتري المنازل بينما قد ال تكون كفاءة 

استخدام الطاقة وحدها كافية كحافز. وتشمل مواطن القوة 
الرئيسية األخرى في البرنامج صلته بأداة سياساتية للطاقة 
متمثلة بشهادات األداء الطاقي، واستخدامه نظامًا موثوقًا 
ومستقاًل إلصدار الشهادات لبناء الثقة لدى مشتري المنازل 
والمصارف، والحاجة إلى المساعدة التقنية. وأخيرًا، يشكل 

البرنامج نموذجًا واضحًا الستخدام المنح، وهي في هذه 
الحالة من االتحاد األوروبي، لتمكين جهة فاعلة في السوق، 

وهي في هذه الحالة مجلس المباني الخضراء الروماني، 
من تصميم وبناء النظم باإلضافة إلى بناء القدرة في جانبي 
العرض والطلب، بينما توفر مصارف القطاع الخاص التمويل 

على أساس تجاري دون دعم من المالية العامة.

طــاء. الواليــات المتحدة: تمويل الطاقة النظيفة المقّيم على أســاس 
الممتلكات

ُقّدم تمويل الطاقة النظيفة المقّيم على أساس الممتلكات أول 
مرة في كاليفورنيا في عام 2008، وهو تعديل لسمة موجودة 

في نظام ضريبة الممتلكات في الواليات المتحدة يمكن بها 
للسلطات المحلية، أي المقاطعات أو المدن، السماح بدفع مبالغ 
تضاف إلى الضرائب العقارية المحلية لسداد نفقات رأسمالية 
محددة تنتج سلعة عامة. فمثاًل، يسمح هذا النظام بأن تدفع 

تكاليف الصرف الصحي كافة العقارات التي تستفيد منه.

وتسمح برامج تمويل الطاقة النظيفة المقّيم على أساس 
الممتلكات لمالك العقار بتمويل التكلفة األولية للطاقة أو 
غيرها من التحسينات على العقار المؤهلة لذلك ثم دفع 

التكاليف بمرور الوقت من خالل تقييم طوعي للعقار ُيرفق 
كإضافة إلى فاتورة ضريبة الممتلكات. ورغم أن الضريبة 

ُتفرض على مستوى المقاطعة أو المدينة، يتعين أن تجيزها 
تشريعات الوالية.

ويسمح نموذج التمويل هذا لمالكي العقارات بتنفيذ 
تحسينات دون دفع مقدم نقدي كبير )بل يمكن في بعض 

الحاالت أن يكون التمويل 100 في المائة( وسداد التكاليف 
على مدى فترة تتراوح بين 10 سنوات و20 سنة. ويمكن 

استخدام هذا النموذج للعقارات السكنية وللعقارات التجارية. 
وبما أن للضرائب العقارية في الواليات المتحدة وضع متفوق 
على وضع الرهون العقارية، فإن مخاطر عدم السداد لقروض 

برامج تمويل الطاقة النظيفة المقّيم على أساس الممتلكات 
منخفضة جدًا، ما يجعل سعر الفائدة منخفضًا.

وقرض تمويل الطاقة النظيفة المقّيم على أساس الممتلكات 
دين على العقار الممَتلك، أي أن الدين مرتبط بالعقار ال بمالكه 

أو مالكيه، ما يجعل باإلمكان نقل التزام السداد مع نقل 
ملكية العقار إذا وافق المشتري على ذلك وَقِبل به حامل 

الرهن العقاري األول. ومن شأن ذلك أن يعالج أحد المثبطات 
الرئيسية لالستثمار في تحسينات الطاقة، ألن كثيرين من 
أصحاب العقارات يترددون في إجراء تحسينات عليها إذا 

كانوا يعتقدون أنهم قد ال ُيبقون على ملكية العقار فترة 
كافية لتغطي الوفور الناتجة التكاليَف المدفوعة مقدمًا. 

ويعرض الشكل 24 هيكل برنامج نموذجي من هذا النوع.

ومنذ عام 2008، انتشر استخدام تمويل الطاقة النظيفة 
المقّيم على أساس الممتلكات إلى خارج كاليفورنيا، وتجيزه 
اآلن تشريعات في 36 والية وفي مقاطعة كولومبيا، ويجري 
تنفيذ برامجه في 24 والية وفي مقاطعة كولومبيا. وحاليًا، 
ال ُيقدم هذا الصنف من التمويل للممتلكات السكنية إال في 

كاليفورنيا وفلوريدا وميسوري.

ويمكن أن يأتي التمويل إما مباشرة من السلطة المحلية، أحيانًا 
عن طريق سند بلدي، أو من مقرضين من القطاع الخاص. وفي 

هذه الحالة األخيرة، تقوم السلطة المحلية بتحصيل المبالغ 
المسددة كجزء من ضريبة الممتلكات ثم تنقلها إلى المقرض. 

ويمكن تحزيم السندات المرتبطة ببرامج التمويل هذه وتوريقها 
ماليًا. ونظرًا للتأثير البيئي اإليجابي للتحسينات العقارية، غالبًا 

ما ُتعتمد السندات ذات العالقة كسندات خضراء.
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وحتى نهاية عام 2019، حققت برامج تمويل الطاقة النظيفة 
المقّيم على أساس الممتلكات ما يلي51:

العقارات التجارية
رأس المال المستخدم: 1.5 مليار دوالر أمريكي.	 
عدد التعديالت التحديثية/المشاريع: أكثر من ألفي مبنى.	 
الطاقة الموفرة: 7,929 جيجاواط-ساعة.	 
خفــض غــازات الدفيئــة: 2,850,000 طــن مكافئ ثاني 	 

أكســيد الكربون.

العقارات السكنية
رأس المال المستخدم: 6 مليارات دوالر أمريكي.	 
عدد التعديالت التحديثية/المشاريع: أكثر من 280 ألف منزل.	 
الطاقة الموفرة: 21,811 جيجاواط-ساعة.	 
تخفيض غازات الدفيئة: 4,586,000 طن مكافئ ثاني 	 

أكسيد الكربون. 

وقد نشأ من هذه البرامج بعض الشواغل. فهي نظرًا لطبيعتها 
كأداة دين على الممتلكات، تستند في تقرير األهلية إلى 

المعلومات عن الممَتلك ال عن قدرة المالك على الدفع. وفي 
حاالت معزولة لم يحصل فيها المالكون على كشف كامل عن 

تكلفة التمويل وعن قدرتهم على تحملها، تبّين أن الضرائب 
العقارية انتهت بمجملها إلى أكثر مما يمكن لهم سداده. كذلك 

واجه عدد من المشترين والبائعين صعوبة في بيع منازل 
تقييماتها الضريبية عالية لهذا السبب. وقد توجد أيضًا شواغل 
بشأن نوعية العمل المنّفذ مع أن بعض البرامج يتطلب مستوى 

معينًا من تدريب المتعاقدين ومراقبة للجودة.

وال تقوم الرابطة الوطنية االتحادية للرهن العقاري، المعروفة 
باسم فاني ماي، والمؤسسة الفيدرالية للقروض العقارية، 

المعروفة باسم فريدي ماك، بشراء أو ضمان القروض للعقارات 
التي لديها تقييمات ضريبية قائمة على تمويل الطاقة النظيفة 
المقّيم على أساس الممتلكات، إذ أن لهذا التمويل أولوية على 

أصحاب امتيازات الديون اآلخرين. وقد أدى هذا القيد إلى 
الحد من اعتماد نظام التمويل هذا. غير أن فاني ماي وفريدي 
ماك تقدمان إعادة تمويل لسداد التزامات هذا التمويل لضمان 

أن تتوافق الرهون العقارية مع متطلباتهما52.

وقد ُكّيف نموذج تمويل الطاقة النظيفة المقّيم على أساس 
الممتلكات في كندا وجنوب أفريقيا وأستراليا. ويجري أيضًا 

تطويره في أوروبا بدعم من برنامج المفوضية األوروبية 
هورايزون 2020 من خالل مشروع EuroPACE 53. وباإلضافة 

إلى ذلك، ُوّسع نطاق هذا الصنف من التمويل في بعض 
مناطق الواليات المتحدة ليشمل مشاريع غير مشاريع كفاءة 

استخدام الطاقة، بما في ذلك مشاريع الطاقة الشمسية 
السكنية وكفاءة المياه والحماية من الزالزل.

ويعالج نموذج تمويل الطاقة النظيفة المقّيم على أساس 
الممتلكات بعض العوائق التي تجابه تمويل كفاءة استخدام 

الطاقة. فهو، من خالل تقديم قروض طويلة األجل 
ومنخفضة التكلفة نسبيًا، يعالج عائق ارتفاع التكاليف 

الرأسمالية، وكونه مرتبطًا بالعقار بداًل من المالك يمّكن من 
الحصول على فترات إقراض أطول. وفئة القروض هذه هي 

أول فئة من فئات تمويل كفاءة استخدام الطاقة لها سوق 
ثانوية تمكن المقرضين األساسيين من إعادة تدوير رأس 

المال. مع ذلك، وكما ذكرنا أعاله، ال يخلو األمر من مشاكل، 
كما أن محاوالت تكرار هذا النموذج في بلدان أخرى تعوقها 

طبيعة نظمها الضريبية الخاصة بالممتلكات والتي تختلف عن 
نظيراتها في الواليات المتحدة.

ضريبة على 
الممتلكات بما في 
ذلك عنصر سداد 

قرض تمويل 
الطاقة النظيفة 

قروض وسداد

مقرض من 
القطاع الخاص

برنامج 
تمويل الطاقة 
النظيفة المقّيم 

على أساس 
الممتلكات 

صاحب المنزل 
)قرض مرتبط 

بالممتلكات(
يقوم بأعمال 

رأسمالية

دفع لقاء أعمال 
رأسمالية

سداد قرض الطاقة 
النظيفة المقّيم على 
أساس الممتلكات 

الشكل 24. هيكل برنامج نموذجي لتمويل الطاقة النظيفة 
المقّيم على أساس الممتلكات 

.PACENation, 2020b. PACE Facts :المصدر

السلطة المحليةمتعاقد

 .PACENation, 2020b. PACE Facts .51
.Freddie-Mac, 2020. Refinancing and Energy Retrofit Programs  .52

.EuroPACE, 2021. EuroPACE Integrated Home Renovation Platform  .53
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7
يبحث هذا الفصل أمثلة عن أنواع أخرى من أدوات تمويل كفاءة استخدام الطاقة، بما في ذلك أنواع مختلفة من شركات خدمات الطاقة 

وشركات خدمات الطاقة الفائقة. واألساس المنطقي لذلك هو أنه على الرغم من أن شركات خدمات الطاقة ال تمول المشاريع عادة، 
فإن وظائفها يمكن أن تتجاوز مجرد كونها عامل تمكين للصفقات. ويبدو أن الفارق الرئيسي الذي تتميز به شركات خدمات الطاقة الفائقة 

في الوقت الحاضر هو مدى توفيرها التمويل للمشاريع. وفي حالة نوع شركات خدمات الطاقة الفائقة العاملة على أساس عقود األداء 
الطاقي، الذي تجسده شركة االتحاد لخدمات الطاقة وفي اآلونة األخيرة شركة ترشيد في المملكة العربية السعودية، فإن هذه الشركات 
توفر التمويل اإلنمائي باستخدام مواردها الخاصة، مستخدمة هذا التمويل للتأثير على مشاريع كفاءة استخدام الطاقة، إال أنها ال توفر تموياًل 

للمشاريع نفسها، فهذا يأتي من المصارف وغيرها من مؤسسات اإلقراض وفي بعض الحاالت من المنتفعين أنفسهم. 

أما النوع اآلخر من شركات خدمات الطاقة الفائقة فتمثله أفضل تمثيل شركة خدمات كفاءة استخدام الطاقة المحدودة في الهند، التي 
توفر التمويل اإلنمائي وتمويل المشاريع على حدٍّ سواء باستخدام مواردها المالية الخاصة التي تأتي من كل من رأس المال الذي يقدمه 

رعاتها )شركات مرافق أربع( والقروض وهي مزيج من القروض التيسيرية والقروض التجارية.

ويتناول هذا الفصل أيضًا شركة مناطقية هي »الشركة المحلية العامة لكفاءة استخدام الطاقة SPL OSER«، وهي في الواقع شركة 
خدمات طاقة تملكها مجموعة من السلطات المحلية في فرنسا وتحصل على ديون مصرفية لتمويل المشاريع.

.SPL Oser, 2020. Fiche Projet Renovation Energetique  .54

أنواع أخرى من أدوات تمويل كفاءة استخدام الطاقة

SPL OSER ألف. فرنسا: الشركة المحلية العامة لكفاءة استخدام الطاقة
أسس هذه الشركة في عام 2012 المجلس اإلقليمي لمنطقة 

رون ألب و10 سلطات عامة محلية تغطي مدن بورغ أون 
بريس، شامبيري، كران-غافرييه، غريني، مونتميليان، ميزيو، 

رومان سور إيزير، سانت فونس، سانت بريست، وجمعية لوار 
للطاقة في المجتمعات المحلية.

وقد أنشئت الشركة كشركة محلية في القطاع العام، وذلك 
خصيصًا للتغلب على العوائق التقنية والمالية التي تجابه 

السلطات المحلية في تنفيذ مشاريع كفاءة استخدام الطاقة 
في قطاع المباني العامة، وهي تعمل أساسًا كشركة خدمات 

طاقة مملوكة للقطاع العام. وقد جاء التمويل األصلي 
إلنشائها من المجلس اإلقليمي )5.3 مليون يورو( و21 

بلدية ساهمت بمبلغ يورو واحد لكل ساكن. وقدم الصندوق 
األوروبي لكفاءة استخدام الطاقة منحة للتكاليف التشغيلية 

قدرها 1.1 مليون يورو.

وتقدم الشركة لمساهميها وللسلطات المحلية خبرات فنية 
وقانونية ومالية ومساعدة على إدارة المشاريع، بما في ذلك 

دراسات الجدوى والمشورة للمشتريات العامة ومشورة مالية 
دعمًا لمشاريع تجديد المباني العامة التي ترفع أداءها الطاقي 
بقدر كبير. والهدف من ذلك هو أن يصل كل مبنى ُيحّدث إلى 
معيار استهالك المباني المنخفضة الطاقة الفرنسي الذي يبلغ 

80 كيلوواط-ساعة/م2/سنة.

ويعرض الشكل 25 هيكل الشركة.

وللحصول على تمويل من طرف ثالث عن طريق الشركة لمشروع 
تجديد للمباني، يتعين على األعضاء أن يساهموا بنسبة 10 في 

المائة من مجموع االستثمار في رأسمال الشركة، أما النسبة 
المتبقية التي تبلغ 90 في المائة فتمول من خالل قروض تأخذها 

الشركة. وفي العادة، تتراوح التكاليف الرأسمالية للمشاريع بين 
0.8 مليون يورو و5 ماليين يورو. وقد أنجز حتى اآلن نحو 33 
مشروعًا، والهدف هو إنجاز 12-13 مشروعًا سنويًا. وحتى اآلن، 
وّفرت المؤسسة المالية الفرنسية التابعة للقطاع العام، صندوق 

الودائع Caisse de Depôts، 41 مليون يورو ووّفر الصندوق 
األوروبي لكفاءة استخدام الطاقة 5 ماليين يورو54.
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SPL OSER الشكل 25. هيكل الشركة المحلية العامة لكفاءة استخدام الطاقة

.Citynvest, n.d. OSER Regional Energy Services Operator :المصدر

.SPL Oser, n.d. CEP School Group – Annecy  .55
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ومن األمثلة على المشاريع التي أنجزتها الشركة مبنى 
مجموعة المدارس المجتمعية للتأهيل، الذي بني في عام 
1972 ويضم روضة أطفال ومدرسة ابتدائية. وفي وقت 

التجديد، كان الغالف الخارجي للمبنى متهالكًا. وشملت 
التدابير المنفذة العزل الحراري الخارجي، واستبدال أعمال 

النجارة، وتركيب تهوية ميكانيكية مع استعادة للحرارة، 
وتجديد اإلنارة، وتصليح مدرجات السطح، وتصليح محطة 

التدفئة وشبكة توزيع التدفئة ومشعات الحرارة، وتركيب 
مرفق للطاقة الكهروضوئية. وباإلضافة إلى ذلك، أدمجت في 

أعمال التجديد تحسينات هيكلية شملت إدخال تحسينات 
حاسمة األهمية على ترتيبات سهولة التنقل والسالمة من 

الحرائق وإعادة تشكيل المساحات. وقبل التجديد، كان 
االستهالك السنوي للطاقة يبلغ 472 ميجاواط-ساعة بتكلفة 

قدرها 30,200 يورو سنويًا وكانت انبعاثات ثاني أكسيد 
الكربون تبلغ 9.3 كلغ/م2. وبعد التجديد، انخفض االستهالك 

السنوي للطاقة بأكثر من 45 في المائة، ليصل إلى 248 

ميجاواط-ساعة بتكلفة سنوية للطاقة قدرها 16,100 يورو، 
وبلغت انبعاثات ثاني أكسيد الكربون 4.9/م2 55.

والشركة المحلية العامة لكفاءة استخدام الطاقة نفسها مسؤولة 
عن المساعدة على تطوير المشاريع وإدارتها والحصول على 

التمويل، أما ألي خدمات أخرى فيستعان بمصادر خارجية من 
خالل عملية مناقصة تنافسية. وتصل مدة استحقاق القروض 

التي تأخذها الشركة إلى 20 عامًا، ويدفع العضو/المستفيد للشركة 
رسوم خدمة ثابتة على النحو المحدد في اتفاقية الخدمة مدة ال 

تقل عن 18 عامًا.

ويدير الشركة مجلس إدارة وجمعية خاصة توفر الحوكمة 
والرقابة.

يتألف الفريق األساسي في الشركة من:
مدير عام، يقوم بتنسيق أعمال الفريق ويتولى العالقات مع 	 

تجمعات المساهمين.
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مدير إداري ومالي.	 
أربعة مدراء لعمليات تجديد الطاقة يحددون أهداف 	 

مشاريع التجديد ويقودون مشتريات األداء الطاقي عمومًا 
ويديرون المشاريع أثناء التصميم والبناء، كما يتدخلون 

خالل مرحلة التشغيل لمراقبة األداء الطاقي.
مدير أعمال تجديد الطاقة لمراقبة العمليات في الموقع.	 
مساعدين لإلدارة التسييرية والمالية للمشاريع والحياة 	 

االجتماعية للشركة.

مدير لألداء الطاقي والعمليات يضمن المتابعة ما بعد اإلنجاز.	 
وكان توفــر الخبــرة التقنيــة فــي التمويــل من أطراف ثالثة 

عامــاًل رئيســيًا مــن عوامــل نجاح هــذه المبادرة، فقد مّكن ذلك 
البلديــات مــن تنفيــذ مشــاريع التجديد رغم نقص الموارد 

الماليــة لديهــا. وباإلضافــة إلى ذلك، يعني انخراط الســلطات 
المحلية وتعني الرؤية المشــتركة والمشــاركة في مجلس 
اإلدارة أن لــدى األطــراف شــعورًا بملكيــة البرنامج )المالية 

أيضــًا( ومصلحة فــي الحفاظ عليه.

باء. دبي: شركة االتحاد لخدمات الطاقة
في عام 2013، قامت هيئة كهرباء ومياه دبي بتأسيس شركة 

االتحاد لخدمات الطاقة، تحت رعاية المجلس األعلى للطاقة في 
دبي بهدف تعزيز نمو سوق عقود األداء الطاقي في دبي56، وهي 
مملوكة بنسبة 100 في المائة لهيئة كهرباء ومياه دبي وتمول من 
االستثمار العام ومن قروض مصرفية. وكان الهدف تحقيق وفور 
في الطاقة والكربون وبناء القدرات في صناعة شركات خدمات 

الطاقة والقطاع المالي.

وينصب تركيز شركة االتحاد الرئيسي على التعديالت التحديثية 
للمباني وزيادة انتشار التبريد الحضري، كما أنها نفذت في 

اآلونة األخيرة مشاريع للطاقة الشمسية على األسطح. وبالنسبة 
للتعديالت التحديثية للمباني، وضع للشركة هدف تحديث 30 

ألف مبنى قائم برأسمال مشاريع قدره 400 مليون درهم إماراتي، 
وتحقيق توفير في استهالك الطاقة بنسبة 20 في المائة بحلول 

عام 2021 و30 في المائة بحلول عام 2030. وعلى وجه التحديد، 
يتمثل هدفها في تحقيق وفور في الطاقة قدرها 1.7 تيراواط-
ساعة بحلول عام 2030 وخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون 

بمقدار مليون طن بحلول عام 2030 57.

وكان التركيز في البداية ُمنّصبًا على إعادة تجهيز المباني 
والمرافق الصناعية الحكومية، لكنه توّسع منذ ذلك الحين ليشمل 

قطاع المباني السكنية، بما في ذلك الكتل السكنية ومجموعات 
الفيالت، كما تستهدف الشركة بشكل خاص مباني الحكومة 

والكيانات األخرى التي تمتلك محافظ عقارية كبيرة.

وتقوم الشركة بتطوير المشاريع وتجميعها والتعاقد مع شركات 
خدمات الطاقة الخاصة المعتمدة للقيام بالعمل على عقود أداء 
طاقي مضمونة وترتب التمويل من مصادر عامة و/أو تجارية. 

ويعرض الشكل 26 موجزًا لكيفية اشتغال اللجنة، وُتنفذ األنشطة 
في إطار عمل سوق لشركات خدمات الطاقة ينّظمه مجلس 
التنظيم والرقابة لقطاع الكهرباء والمياه، ويستند إلى ما يلي:

نظــام اعتماد لشــركات خدمات الطاقة.	 
عقود أداء طاقي قياســية.	 
مبــادئ توجيهيــة للقياس والتحقق.	 
آلية لتســوية النزاعات.	 

ويــرد فــي الفقــرات التاليــة وصف لبضعة أمثلة على المشــاريع 
التي نفذتها شــركة االتحاد.

 .Le Gentil, Stephane, 2015. Dubai’s Energy Efficiency Policy for Buildings  .56
.Etihad Energy Services, 2020. About Etihad ESCO. Newsletter for Q2 2020  .57
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.Ibid  .58
.Tarshid, 2021. Welcome to Tarshid  .59

حقق مشروع هيئة كهرباء ومياه دبي الذي بلغت كلفته 4.36 
مليون دوالر أمريكي )16 مليون درهم( وشمل سبعة مبان، 

بما في ذلك 55 من تدابير كفاءة استخدام الطاقة التي تغطي 
اإلنارة والتبريد والتهوية، انخفاضًا في استهالك الطاقة بنسبة 

31 في المائة بلغ 5 جيجاواط-ساعة سنويًا ووفورًا سنوية 
في التكاليف قدرها 0.71 مليون دوالر أمريكي )2.6 مليون 
درهم(، كما زادت هذه التدابير الراحة المعيشية في المباني.

أسفر مشروع بقيمة 5.7 مليون دوالر أمريكي )21 مليون 
درهم( الستبدال اإلنارة التقليدية في محطات توليد الكهرباء 
باإلنارة بالصمامات الثنائية الباعثة للضوء LED عن انخفاض 

في استهالك الطاقة لإلنارة بنسبة 68 في المائة وتوفير 
سنوي قدره 1.6 مليون دوالر أمريكي )6 ماليين درهم(. وهذا 
جزء من استثمار إجمالي قدره 10 ماليين دوالر أمريكي )37 

مليون درهم( في أنحاء المنطقة التي تغطيها هيئة كهرباء 
ومياه دبي، بما في ذلك محطات الطاقة والمكاتب.

في تشرين الثاني/نوفمبر 2015، أعلنت شركة االتحاد عن 
أول مشروع تعديل تحديثي للمباني في العالم يمول بتمويل 
إسالمي. ويقع المشروع في منطقة جبل علي الحرة، ويتوقع 
أن يكون أكبر تعديل تحديثي للمباني حتى اآلن في المنطقة 
العربية، ويغطي 157 مبنًى، كما يتوقع أن يؤدي إلى تحقيق 

وفور سنوية في استهالك الكهرباء تقدر بـ 26 جيجاواط-
ساعة وفي استهالك المياه تقدر بـ 200 مليون جالون 

إمبراطوري، أي ما مجموعه 6 ماليين دوالر أمريكي )22 
مليون درهم( من الوفور السنوية في التكاليف. وقد بلغت 
التكلفة الرأسمالية 17.4 مليون دوالر أمريكي )64 مليون 
درهم( ويتوقع أن تقل فترة التعويض عن ثالث سنوات. 

 ويوفر التمويل من خالل شركة
الصكوك الوطنية.

وبحلــول نهايــة الربــع الثانــي مــن عام 2020، أفادت شــركة 
االتحــاد أنهــا قامــت حتــى ذلــك الحين بتحديــث 7,646 مبنى، 

مــا أدى إلــى توفيــر فــي اســتهالك الكهرباء قدره 304.9 
جيجاواط-ســاعة وفــي اســتهالك الميــاه قــدره 442.2 مليون 

جالــون، وخفــض النبعاثــات ثاني أكســيد الكربــون بمقدار 
136,829 طن ســنويًا58.

وال جــدال فــي أن شــركة االتحــاد هــي المثال الرائــد عالميًا 
لشــركة فائقــة لخدمــات الطاقــة تســتخدم عقود األداء 

الطاقــي بنجــاح، كمــا أنهــا توضــح العناصــر المختلفــة التي 
تتشــكل منهــا البنيــة المناســبة لمثــل هــذه الشــركات. فهي 
عامــل تمكيــن للصفقــات ألنهــا تطور المشــاريع باســتخدام 

مواردهــا الخاصــة، ووجودهــا ضمــن هيكل الصفقات يســاعد 
علــى خفــض المخاطــر للمقرضيــن. وهــي لســعة مواردها، 

تســتطيع تطويــر مشــاريع علــى نطــاق المحفظــة كلهــا ألصحاب 
المحافــظ العقاريــة الكبيــرة، مــا يســّرع توســيع النطاق وينشــر 

المخاطــر عبــر المحافــظ االســتثمارية. وباإلضافــة إلــى ذلك 
فإنهــا طريقــة للتغلــب علــى الصعوبــة المعتــادة المتمثلــة بكــون 
المشــاريع الصغيــرة ال تصــل إلــى الحجــم األدنــى الــذي تتطلبه 
المصــارف والمقرضــون المؤسســيون، كمــا أنهــا تبنــي القدرات 
فــي الســوق باســتخدامها شــركات خدمــات الطاقــة التجارية 

 للقيــام بالعمــل الفعلــي وضمــان أدائهــا مــن خالل عقود
األداء الطاقي.

وتوضــح شــركة االتحــاد أهميــة ربــط األدوات المالية 
بــاألدوات السياســاتية التــي تحــدد المعاييــر، وهذه األخيرة 

فــي هــذه الحالــة اللوائــح التنظيميــة لشــركات خدمــات الطاقة. 
وعــالوة علــى ذلــك، فــإن امتــالك هيئــة كهرباء وميــاه دبي لها 

ييســر آثــار برامــج كفــاءة اســتخدام الطاقة األوســع نطاقًا 
وإدمــاج هــذه اآلثــار فــي تخطيط نظــام الكهرباء.

جيم. المملكة العربية السعودية: ترشيد
 ترشــيد شــركة فائقــة لخدمــات كفــاءة اســتخدام

الطاقــة أنشــأتها فــي عــام 2017 وزارة الماليــة ووزارة 
الطاقــة ووزارة الصناعــة والثــروة المعدنيــة والمركــز 

الســعودي لكفــاءة اســتخدام الطاقــة، بمســاعدة مــن البنــك 
 الدولــي، كجــزء مــن اإلطــار االســتراتيجي الــذي وضعته
رؤيــة المملكــة العربيــة الســعودية 2030. وقــد رســملها 

 صنــدوق االســتثمارات العامــة بمبلــغ 507 مالييــن
 دوالر أمريكــي، أي مــا يعــادل 1.9 مليــار ريــال

سعودي59.

وكشركة خدمات الطاقة الفائقة، ُكلفت ترشيد بتطوير وتمويل 
وإدارة مشاريع كفاءة استخدام الطاقة )وتزويدها بالموارد( في 

المباني العامة وفي إنارة الشوارع. وهي الكيان الحكومي الوحيد 
المكلف بالتعديل التحديثي بهدف الحد من استخدام الكهرباء 
والمياه في المباني الحكومية بنسبة تتراوح بين 25 و30 في 

المائة. ويخدم التركيز على المباني العامة وإنارة الشوارع غرضًا 
مزدوجًا يتمثل في خفض اإلنفاق الحكومي على الطاقة )ما يمكن 

من توجيه الوفور إلى االستثمار في قطاع الطاقة( فضاًل عن 
توفير المزيد من النفط للتصدير، ما يولد إيرادات أكبر.
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ويتوقع صندوق االستثمارات العامة أن تكون كفاءة استخدام 
الطاقة قطاع نمو رئيسي في المملكة العربية السعودية، ويقدر 

حجم السوق فيها بنحو 800 مليون دوالر أمريكي سنويًا.

وتدير ترشيد المشاريع وتمولها، أما تنفيذها فُيعهد به إلى القطاع 
الخاص، فتأخذ ترشيد مباني أو مجموعات مباني وتعرضها 

للمناقصة على شركات خدمات الطاقة للتعاقد معها على تنفيذ 
تدابير التعديل التحديثي. وقد نجح عدد من الشركات العالمية 

المعروفة في الفوز بعقود، بما في ذلك سيمنز وإنوفا )شركة 
فرعية تابعة لشركة فيوليا( وإنجي )بعد حصولها على ترخيص 
للعمل كشركة خدمات طاقة في عام 2018(. ويمكن أن تشمل 

تدابير التحديث لخفض استخدام الطاقة في المباني العامة 
محطات صغيرة لمعالجة مياه الصرف الصحي واأللواح الشمسية 

واستبدال المصابيح المتوهجة بمصابيح الصمامات الثنائية 
الباعثة للضوء LED وتحديث وحدات تكييف الهواء القديمة. 

ويعرض الشكل 27 كيفية اشتغال شركة ترشيد.

 ومن األمثلة على ذلك مجموعة التدابير الرامية إلى خفض 
استخدام الطاقة التي تنفذها شركة إنوفا في مرفق الهيئة 

السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة. ويغطي مجمع مباني 
الهيئة في الرياض مساحة أرضية إجمالية تبلغ 193 ألف متر 

مربع عبر 11 مبنى تضم مساحات مكتبية ومختبرية. وقد حقق 
المشروع توفيرًا في استهالك الطاقة بنسبة تزيد على 30 في 

المائة، أي ما يعادل 6 جيجاواط-ساعة سنويًا60.

وتشمل التدابير التي نفذت ما يلي:
تركيب مبنى ونظام إلدارة المبّرد الذي يحسن نظام الضخ 	 

للمجمع بأكمله.
استبدال ما يقرب من 14,500 مصباح كهربائي تقليدي بإنارة 	 

.LED بالصمامات الثنائية الباعثة للضوء
تحسين هياكل المباني، مثاًل من خالل تركيب ستائر هوائية 	 

وعزل بخطوط مياه مبّردة لخفض خسائر التبريد.

ومن األمثلة أيضًا مشروع المركز الوطني للمعلومات، وهو 
تعاون بين سيمنز وترشيد. وُينتظر أن يوفر هذا المشروع 

28 في المائة من استهالك الطاقة سنويًا عن طريق عقد أداء 
طاقي وأن يخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار 

4,200 طن.

وكما الحال في دبي، ُدعم عمل ترشيد بجهود ترمي إلى 
تطبيق معايير االعتماد لشركات خدمات الطاقة سعيًا إلى 

تعزيز بناء القدرات في هذه الصناعة.

دال. عوامل النجاح
يشــير بقــوة تحليــل أدوات التمويــل المذكــورة أعــاله، وغيرهــا 

مــن األدوات فــي أنحــاء العالــم، أن مــن الضــروري توفر 
عناصــر أربعــة الســتخدام رأس المــال بنجــاح فــي كفــاءة 

اســتخدام الطاقة.

أواًل، يجــب أن يكــون هنــاك بالطبــع رأســمال كاف. ومن المهم 
مالحظــة األنــواع المختلفــة لرأس المال. فرأســمال تطوير 

المشــاريع، الــذي ينطــوي بطبيعتــه علــى مخاطر أعلى، حيوي 
األهمية، وكذلك رأســمال تنفيذ المشــاريع، الذي ينطوي على 

مخاطر أقل. وتشــير األدلة إلى أن األســواق، وحتى المتقدمة 
النمــو منهــا كســوقي المملكــة المتحدة وفرنســا، تواجه نقصًا 

في رأســمال تطوير المشــاريع والقدرة التطويرية. ويجب أن 
يأخــذ تصميــم أي أداة تمويــل ذلــك باالعتبــار ويؤمن نوعي 

رأس المــال هذين.

.Design Middle East, 2020. Enova delivers first-ever retrofit project awarded in KSA by Tarshid 60
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المصدر: ترشيد، 2021.
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ثانيًا، ال بد من التصدي لبناء القدرات، فال غنى عن بناء القدرات 
في مجاالت ثالثة تتطلب جميعها موارد، وهي:

في جانب الطلب، أي في جانب المنتفعين: يتعين أن يرغب 	 
المنتفعون، سواء كانوا أفرادًا أم منظمات تتخذ قرارات 

إدارية واستثمارية، في شراء تحسينات في كفاءة استخدام 
الطاقة، ما يعني أنهم بحاجة إلى معرفة اإلمكانيات وكيفية 

شرائها وكيفية تمويلها. وليست كفاءة استخدام الطاقة 
بالضرورة جذابة بحد ذاتها بما يكفي لتحفيز المنتفعين، ولذا 
تحتاج الجهود اإلعالمية إلى التركيز على فوائد أكثر جاذبية 

غير متعلقة بالطاقة كالراحة والصحة. وفي أدوات التمويل 
جميعها، يشّكل اإلعالم وإشراك أصحاب المصلحة والتسويق 

عناصر أساسية.
في جانب العرض، أي سلسلة اإلمداد بأكملها التي تصّمم 	 

وتحّدد وتزّود المعدات وتبني المشاريع: في البلدان جميعها 
تقريبًا، تشّكل قدرة سلسلة اإلمداد، ال سيما على إجراء 

تعديالت متطورة في مباٍن بأكملها أو بناء مبان جديدة تحقق 
طاقة صافية فيها تقرب من الصفر، عائقًا أمام زيادة كفاءة 

استخدام الطاقة. ويتطلب التصدي لهذا األمر اتخاذ إجراءات 
بشأن المعايير والتدريب واالعتماد، وهو أمر خارج نطاق 

اختصاص القطاع المالي بحد ذاته، رغم أنه يفيده. وتتطلب 
هذه اإلجراءات قيادة في حقلي السياسات والصناعة ولها 
تكلفة. ومن المهم ربط المعايير وُنظم التصديق واالعتماد 

بالمعايير القائمة و/أو غيرها من المبادرات الحكومية 
ومبادرات الصناعة. ويمكن أن تكون المعايير الوطنية 

والدولية، كتلك الخاصة بالمباني الخضراء أو »مشروع ثقة 
المستثمر«، أدوات مهمة. ومن المشاكل المحتملة الهامة 

للمنتفعين والمستثمرين على حدٍّ سواء كثرة المعايير، وقد 
تساعد مواءمة المعايير على المستوى الوطني، أو حتى 

اإلقليمي، على تحسين الشفافية وخفض تكاليف الصفقات 
وبناء سوق أكفأ وأفضل أداًء.

قطاع التمويل: كفاءة استخدام الطاقة نوع جديد من 	 
االستثمار والقدرة على فهم هذا النوع وعلى تقييم المشاريع 

وتقييم المخاطر محدودة. ولزيادة االستثمار في كفاءة 
استخدام الطاقة، تجُب معالجة هذا العجز على المستوى 
التشغيلي في المصارف والمؤسسات المستثمرة. ويجب 
على أي أداة تمويل تعمل مع القطاع الخاص، أو حتى مع 
مؤسسات التمويل العام، أن تعالج هذا النقص من خالل 

التدريب وتطوير أدوات قياسية، كمجموعة أدوات ضمان 
االكتتاب الخاصة بمجموعة المؤسسات المالية المعنية 

بكفاءة استخدام الطاقة )يمكن الرجوع إلى القسم المتعلق 
بأدوات تخفيف المخاطر(. ومع نمو الخبرة في تمويل كفاءة 

استخدام الطاقة وتعميم هذا التمويل وتسليعه، ستنخفض 
الحاجة إلى أدوات خاصة لتخفيف المخاطر.

ثالثًا، من الضروري أن ُينشأ المشروع منذ البداية بحيث يكون 
قاباًل للتطوير. ويتطلب ذلك توحيد العمليات واإلجراءات 

واالتفاقات. تقليديًا، صناعة كفاءة استخدام الطاقة ُمجزأة 
للغاية والعمليات والعقود فيها متنوعة جدًا. وحتى عندما 

يقوم مطّورون بتصميم مقاييس قياسية لكفاءة استخدام 
الطاقة، تختلف منهجياتهم ونهجهم في كثير من األحيان عن 

منهجيات ونهج المطّورين اآلخرين. وقد أسهم ذلك في ارتفاع 
تكلفة صفقات تمويل كفاءة استخدام الطاقة، إذ يتعين على 

المقرضين تقييم الُنهج المختلفة كجزء من قرارات االستثمار. 
والواقع أن أي تحوير أو تكييف يزيد تكاليف الصفقات 

والمخاطر، ولذا ينبغي لمصممي أدوات التمويل تّبني التوحيد 
القياسي منذ البداية.

رابعًا، دور وتصميم أدوات تخفيف المخاطر والعوامل التمكينية 
للصفقات عامالن حاسمان للنجاح. ونظرًا للطبيعة الناشئة لسوق 

تمويل كفاءة استخدام الطاقة، والعوائق العديدة التي تجابه 
تطوير وتنفيذ المشاريع، من الضروري إدراج أدوات تخفيف 

المخاطر والعوامل التمكينية للصفقات في تصميم أي أداة 
لتمويل كفاءة استخدام الطاقة، فالفشل في القيام بذلك ينطوي 
على مخاطرة تخصيص رأس المال دون القدرة على استخدامه 

وضياع فرص رئيسية لتحسين كفاءة استخدام الطاقة كجزء 
من االستثمارات المخّطط لها ألسباب غير متعلقة بالطاقة.

وأخيرًا، لتوسيع نطاق االستثمار في كفاءة استخدام الطاقة، من 
الضروري التوجه إلى األسواق والمحافظ المالية الكبيرة لبناء 

ُحزم مشاريع مستقبلية. ويتطلب ذلك أن تخّصص أداة التمويل 
موارد إضافية عالوة على الموارد الالزمة لدعم مشاريع التطوير 

الُمفردة. ومن المهم أن تحّدد بدقة قطاعات السوق المستهدفة 
وكيف يمكن التوجه لها على نطاق واسع. ومثال شركة االتحاد 

لخدمات الطاقة وشركة ترشيد مفيد في هذا الصدد ألنهما 
تستهدفان محافظ عقارات ال مباٍن مفردة، كذلك تقوم شركة 

خدمات كفاءة استخدام الطاقة المحدودة في الهند ببناء ُحزم 
مشاريع مستقبلية كبيرة بتجميع الطلب عبر الواليات وعبر البالد 
كلها. وفي سوق المباني السكنية، سيختلف النهج المتّبع لتشكيل 

ُحزم كبيرة من المشاريع تبعًا لهيكل السوق. وحيثما تملك 
السلطات العامة أعدادًا كبيرة من المنازل، يشّكل ذلك طريقًا 

واضحًا لتحقيق التغيير على نطاق واسع.

ونظرًا لوجود هذه العوامل األربعة، فإن مسائل أخرى مثل 
ملكية أداة التمويل أقل أهمية. والكثير من األمثلة التي أوردها 

هذا التقرير مملوك بصورة عامة للقطاع العام أو على األقل 
نشأ بمبادرة من القطاع العام، لكن الحاجة إلى توسيع نطاق 

االستثمار تدعو إلى جلب تمويل من القطاع الخاص في نهاية 
المطاف. وفي المراحل األولى من تطّور السوق، يمكن للمالية 



73

حاجة أقل إلى التمويل العام للمشاريع.  
أدوات لتخفيف المخاطر تركز على تشجيع 

التمويل الخاص. 
العوامل التمكينية مهمة لتدفق الصفقات.

حاجة إلى بناء القدرات ضمن القطاع المالي.

أدنى درجات الحاجة للتمويل العام للمشاريع.
حاجة أقل إلى أدوات لتخفيف المخاطر.

حاجة إلى العوامل التمكينية لتدفق الصفقات 
ولكن مع مزيد من التركيز على بناء سوق 

عاملة من خالل، مثاًل، معايير شركات خدمات 
الطاقة الفائقة واستخدام عالمات كفاءة 

الطاقة للمؤسسات المالية.
البدء ببناء سوق ثانوي من خالل السندات 

والتوريق المالي.

أقصى درجات الحاجة إلى التمويل العام 
للمشاريع.  

أقصى درجات الحاجة إلى بناء قدرات تطوير 
المشاريع.

 أقصى درجات الحاجة إلى عوامل تمكينية 
للصفقات وإلى أدوات لتخفيف المخاطر.

حاجة أقل إلى التمويل العام للمشاريع.  
أدوات لتخفيف المخاطر تركز على تشجيع 

التمويل الخاص. 
العوامل التمكينية مهمة لتدفق الصفقات.
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الشكل 28. خصائص أسواق تمويل كفاءة استخدام الطاقة

المصدر: جمعها المؤلف، اإلسكوا.

خبرة في تمويل كفاءة استخدام الطاقة
)حجم ومدة االستثمار(

العامة أن تساعد على تحفيز السوق وإثبات وجوده، ومع 
تطوره، يصبح لنموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، أي 
نموذج التمويل المختلط، الذي تجسده صناديق كصندوق لندن 

لكفاءة استخدام الطاقة، دور هام. وحالما يتوّلد قدر أكبر من 
اإلدراك أن كفاءة استخدام الطاقة فئة من فئات األصول، تصبح 
أدوات التمويل الخاصة البحتة، بما في ذلك الصناديق الُمدرجة 

في البورصات، أكثر انتشارًا، وقد أخذت هذه الصناديق تظهر 
اآلن في األسواق األنضج مثل سوق المملكة المتحدة.

يوضح الشكل 28 التغّير في التركيز الالزم وفقًا لحالة تطور 
السوق. فحيث يكون هناك مستوى عال من الضعف في مجال 

الطاقة وتكون األسواق المالية ضعيفة النمو نسبيًا، تشتد 
الحاجة إلى التمويل العام وإلى بناء قدرات تطوير المشاريع. 

ومستويات الضعف هذه ذات صلة، ففي مشاريع كفاءة 
استخدام الطاقة في حاالت الضعف، تتخذ وفور الطاقة عادة 

شكل رفع مستويات الراحة، فتحقق المشاريع وفورًا مالية أقل 
أو ال تحقق أي وفور، وهنا، بسبب انخفاض القدرات في سلسلة 

التوريد وفي القطاع المالي، تشتد الحاجة إلى أدوات فّعالة 
لتمكين الصفقات وتخفيف المخاطر لضمان تطوير وتمويل 

المشاريع. أما في األسواق التي يكون فيها ضعف الطاقة أقل 
واألسواق المالية أنضج، فتكون الحاجة إلى قيام القطاع العام 

بتمويل المشاريع أدنى، ألن بإمكان األسواق الخاصة أن توّفر 
ذلك. مع ذلك، تظل هناك حاجة إلى عوامل تمكين للصفقات 

حتى في األسواق الناضجة، أما الحاجة إلى أدوات تخفيف 
المخاطر فأدنى ألن لدى األسواق المالية فهم أكبر للمخاطر 

الكامنة في مشاريع كفاءة استخدام الطاقة. في هذه األسواق، 
يبدأ التمويل الثانوي لكفاءة استخدام الطاقة في الحدوث، 

ولكن لم تصل بعد إلى هذا الوضع على نطاق واسع حتى 
األسواق المتقدمة في االتحاد األوروبي والواليات المتحدة، وال 
يزال يتعين القيام بالكثير للتوصل إلى وضع تصبح فيه مشاريع 

كفاءة استخدام الطاقة فئة أصول راسخة تمول بسهولة كما 
فئات األصول األخرى كالمنازل أو السيارات.

 وُيرّجح أن تكون مسألة الملكية مختلفة في مجموعات البلدان 
العربية المختلفة، فتكون في األسواق المالية األنضج نسبة أعلى 

من االستثمار الخاص و/أو الملكية الخاصة، بينما تكون هناك 
حاجة إلى نسبة أعلى من االستثمار العام في األسواق المالية 
األقل نموًا. وحيثما تكون هناك حاجة إلى المزيد من التمويل 
العام، ينبغي للحكومة أن تنظر في وضع استراتيجية طويلة 

األجل للمساعدة على بناء السوق المالية المحلية. واألرجح 
أن تواجه حتى األسواق المالية المتطورة حاجة مستمرة إلى 
االستثمار العام في رأسمال تطوير المشاريع، كما يتضح في 

األسواق األوروبية وغيرها. كما يمكن أن تعود الملكية العامة 
بفوائد أخرى مثل زيادة القدرة على حشد أصحاب المصلحة. 

ويبحث الفصل التالي مسألة الملكية وغيرها من المتغيرات 
بالعالقة مع االختالفات اإلقليمية والوطنية وحتى المحلية.
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أدوات مقترحة لتطوير حلول للسوق ذكية
8

لتوسيع نطاق االستثمار في كفاءة استخدام الطاقة في المباني، من المهم أن تكون هناك آليات تعالج المعوقات جميعها، ال التمويل 
فقط. وينبغي أيضًا ربط هذه اآلليات بأدوات تنفيذ. يعرض هذا الفصل مقترحات تصميم عامة لثالثة أنواع من الحلول الذكية لألسواق يمكن 

أن تؤدي إلى توسيع نطاق االستثمار في كفاءة استخدام الطاقة في المباني في المنطقة العربية، إلى جانب بحث بعض االعتبارات 
اإلقليمية والوطنية والمحلية التي يجب أخذها بالحسبان لدى تصميم أداة تمويل.

ألف. تصاميم جنيسة ألداة تمويل لتطوير حلول للسوق ذكية
يقترح هذا القسم ثالثة تصاميم جنيسة ألداة تمويل يمكن 

استخدامها لتطوير حلول السوق الذكية لتمويل كفاءة استخدام 
الطاقة في المباني، وهي بالتحديد الصناديق، وشركات خدمات 

الطاقة الفائقة ، وأداة على غرار إكوكازا. وهو يعتمد في ذلك 
على تحليل األدوات المالية القائمة وأمثلة على أفضل األدوات 
في بلدان نجحت في تسريع معدل االستثمار في هذا الصدد. 

وفي إطار التصميم الجنيس، سيختلف وفقًا للظروف اإلقليمية 
والمحلية توازن العناصر المختلفة، مثل مصادر رأس المال 

العام مقابل مصادر رأس المال الخاصة، ونوع وطبيعة العناصر 
الحاسمة ألدوات تخفيف المخاطر والعوامل التمكينية للصفقات.

وكما بحث الجزء المتعلق بتصميم أدوات التمويل، لزيادة دفق 
االستثمارات إلى كفاءة استخدام الطاقة، من الضروري زيادة دفق 

المشاريع المطورة القابلة للتمويل ومقدار رأس المال المخصص 
لكفاءة استخدام الطاقة، سواء كان رأسمال عام أم رأسمال خاص 

أو مزيجًا من االثنين معًا. ولرؤوس األموال العامة دور رئيسي 
تؤديه، ال سيما في دفع الطلب عبر تحفيز أدوات التمويل التي 

تدعم السياسات واستخدام أدوات تخفيف المخاطر لجذب رأس 
المال الخاص. وال بد من اجتذاب رأس المال الخاص في األسواق 
جميعها ألن حجم االستثمار الالزم لالستفادة الكاملة من إمكانات 

كفاءة استخدام الطاقة المتاحة يتجاوز قدرة االستثمار العام.

باء. تصميم صندوق كفاءة استخدام الطاقة
يعرض الشكل 29 تصميمًا جنيسًا لصندوق لكفاءة استخدام 

الطاقة.

وتمّكن رسملة الصندوق بمساهمات من الحكومة ومصارف 
التنمية المتعددة األطراف والمستثمرين المؤسسيين وغيرهم، 

بما في ذلك الشركات الخاصة و/أو رأس المال الخيري. وينبغي 
أن يشمل الصندوق العناصر الثالثة التالية:

االستثمار في تطوير المشاريع.	 
عوامل تمكين الصفقات المناسبة للسوق التي يعمل فيها 	 

)األسواق التي يعمل فيها(.
أدوات تخفيف المخاطر المناسبة الحتياجات رأس المال 	 

المؤسسي.

وباإلضافــة إلــى هــذه العناصــر الثالثــة، ينبغي أن يشــمل 

الصنــدوق أيضــًا االســتثمار فــي المشــاريع، ويفّضــل أن يكون 
ذلــك إلــى جانــب رأس المال المؤسســي الخاص.

وينبغي أن يكون الهدف العام للصندوق هو تطوير المشاريع إلى 
درجة تجعلها قابلة للتمويل وتأمين التمويل لها، ويمكنه استخدام 

بعض رأسماله الخاص به في المشاريع كمستثمر مشارك إلى جانب 
المستثمرين المؤسسيين، كما يمكنه استخدام أدوات مناسبة، 

كضمانات تخفيف مخاطر المشاريع، لمصلحة رأس المال الخاص.
 

ويمكن تقسيم رأس المال التطويري المتاح إلى أوعية 
مخاطر مختلفة تسمح باالستثمار في مراحل تطوير 

للمشاريع لها مالمح مخاطر متفاوتة، مع تحديد المخاطر 
حسب مرحلة التطوير )المرحلة المبكرة جدًا هي التي يكتنفها 
القدر األكبر من المخاطر( وطبيعة المشروع )التي تعتمد على 

التكنولوجيا والسوق وعوامل أخرى(.
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العامل الذي يجب أخذه باالعتبارالمكّون

درجة تطور القطاع الماليدور القطاع العام كمزود ومحفز لرأس المال 
وجود لوائح تنظيمية لالستثمار المستدام

درجة الحاجة إلى رأس المال العام لتمويل المشاريع )وليس 
لتطويرها(

الخبرة في تمويل كفاءة استخدام الطاقة
توفر التمويل ألنواع المشاريع

إمكان الحصول على خدمات مالية )ال سيما في القطاع السكني في البلدان 
األقل نموًا(

استخدام أدوات تخفيف المخاطر 
الخبرة في تمويل كفاءة استخدام الطاقة

المخاطر الحقيقية والمتصّورة لمشاريع كفاءة استخدام الطاقة
القطاع الذي يجري التركيز عليه )ما يؤثر على القدرة على السداد(

مستوى الطلب على مشاريع كفاءة استخدام الطاقةاستخدام عوامل تمكين الصفقات 
القدرة على تطوير مشاريع كفاءة استخدام الطاقة

الجدول 12. تأثير الظروف اإلقليمية والمحلية على تصميم أدوات التمويل

المصدر: جمعها المؤلف، اإلسكوا.

ضمان )ضمانات( حسب االقتضاء

تأمين )تأمينات(

أداة تمويل لكفاءة استخدام الطاقة

االستثمار في تطوير 
المشاريع

الحكومة بنوك التنمية المتعددة األطراف  آخرون مستثمرون مؤسسيون مستثمرون مؤسسيون

وعاء منخفض المخاطر 
)20 في المائة( موارد تطوير المشاريع

وعاء متوسط المخاطر 
)60 في المائة(

عمليات وأدوات موحدة 
معياريًا

وعاء عالي المخاطر )20 
في المائة( إطار )أطر( المشتريات

عوامل تمكين الصفقات أدوات تخفيف 
المخاطر

االستثمار في 
المشاريع

شاريع
طوير الم

ي ت
ستثمار ف

اال

استثمار مشارك

سير المشاريع من التطوير إلى االستثمار وصواًل إلى التنفيذ

الشكل 29. تصميم جنيس ألداة تمويل لكفاءة استخدام الطاقة

المصدر: جمعها المؤلف، اإلسكوا.

ضمان االكتتاب االستثمار التطويراألداء

1. التنويعات اإلقليمية والمحلية للنموذج الجنيس
كما هو مبين في الجدول 12، ستختلف خصائص التصميم 
المحددة وطريقة جمعها معًا باختالف الخصائص اإلقليمية 

والوطنية والمحلية.

وباإلضافة إلى مسائل التصميم الهيكلي هذه، هناك أيضًا مسائل 
تتعلق بالملكية والحوكمة. ويمكن أن يكون من يملك أداة التمويل 

القطاع العام بالكامل، أو القطاع الخاص بالكامل، أو شراكة بين 
القطاعين العام والخاص، كما الحال في أوروبا في كثير من 

األحيان. وقد تكون أدوات التمويل المملوكة للقطاع العام مملوكة 
للحكومة المركزية أو لوكالة حكومية أو لبلدية حيثما أمكن. 

وتساعد الُملكية المحلية، كما اتضح بجالء من تجربة الشركة 
العامة المحلية لكفاءة استخدام الطاقة  SPL OSER، على ضمان 

انخراط أصحاب المصلحة المعنيين كالسلطات المحلية التي 
تملك رصيدًا من المباني )السكنية أو غير السكنية(.

وينبغي النظر في سمتي تصميم أخريين، هما القطاعات 
التي ُتصّمم األداة لها )المباني السكنية وغير السكنية والعامة 

والتجارية( والنطاق التقني للمشاريع التي يمكن لألداة 
أن تبث رأس المال فيها. وترد في الجدول 13 المعلمات 

والعوامل التي ينبغي أخذها باالعتبار.
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العوامل التي يجب أخذها باالعتبارالَمعلم 

تركيز االستثمار )القطاع(
االحتياجات المحلية

تحديد األثر األكبر

نطاق االستثمار

االحتياجات المحلية	 
في البلدان األقل نموًا، هناك حاجة إلى دمج كفاءة 	 

استخدام الطاقة مع إمدادات الطاقة لزيادة فرص 
الحصول على الطاقة

يجب النظر في التكامل مع المباني العالية األداء والمباني 	 
الخضراء

نماذج أعمال مثل الطاقة كخدمة أو كفاءة استخدام 	 
الطاقة كخدمة

ينبغي تصميم قواعد االستثمار الخاصة باألداة بشكل 	 
مناسب

الجدول 13. عوامل أخرى في تصميم أدوات التمويل

المصدر: جمعها المؤلف، اإلسكوا.

2. أداة تغطي قطاعات متعددة
ثمــة مســألة تصميــم أخــرى ينبغــي النظر فيها وهي ما إذا 
كان ينبغــي أن تكــون هنــاك أداة جامعــة واحــدة أو أدوات 

منفصلــة للقطاعــات المختلفــة. واالختالفــات بين القطاعات 
المختلفــة، ال ســيما بيــن المبانــي الســكنية والعامة والتجارية، 

كبيــرة مــن حيــث التكنولوجيــات، ولكن أيضًا مــن حيث طبيعة 
المســتخدمين النهائييــن والعوامــل الدافعــة لهم، فضاًل عن 

اســتخدامهم أدوات التمويــل وخبرتهــم فــي ذلك. وهناك 
حاجــة إلــى مجموعــات مختلفــة من المهــارات لتطوير وتنفيذ 

المشــاريع، ســواء كانت مهارات تقنية أم مهارات انخراط 
أصحــاب المصلحــة. وتشــير هــذه االختالفات بقوة أن النهج 

القطاعــي هــو األمثــل، وهــو النهج الذي اتبع، مثــاًل، في ليتوانيا، 
حيــث أنشــئت أدوات منفصلــة للمباني الســكنية والمباني 

غيــر الســكنية. وعــالوة علــى ذلك، ونظــرًا للحاجة إلى درجة 
عاليــة مــن انخــراط أصحــاب المصلحة، ال ســيما في القطاعات 

الســكنية، قد يســتدعي األمر اســتخدام أدوات محلية، كما في 

 حالة الشــركة العامة المحلية لكفاءة اســتخدام الطاقة
.SPL OSER

ونظرًا للتكاليف المرتفعة نسبيًا إلنشاء أداة تمويل، ال سيما 
إذا كانت صندوقًا، الحل الممكن هو إنشاء صندوق جامع مع 

جيوب مختلفة مخصصة للقطاعات المختلفة أو المناطق 
المحلية المختلفة. غير أنه يتعين أن ُتنشأ لكل جيب أدوات 

لتخفيف المخاطر وعوامل تمكين للصفقات مالئمة، ربما على 
أساس محلي )الشكل 30(.

ويرجح أن تتطلب القطاعات المحددة عوامل تمكين 
للصفقات مختلفة وأدوات مختلفة لتخفيف المخاطر 

باإلضافة إلى مصادر مختلفة لرأس المال الخاص. غير أنه 
يتعين مع ذلك توحيد العمليات واإلجراءات والتعاقدات في 

الجيوب القطاعية.
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الشكل 30. تصميم صندوق كفاءة استخدام الطاقة مع جيوب خاصة بقطاعات محددة

المصدر: جمعها المؤلف، اإلسكوا.

أداة تمويل لكفاءة استخدام الطاقة

الحكومة بنوك التنمية المتعددة األطراف  آخرون مستثمرون مؤسسيون مستثمرون مؤسسيون

عامل )عوامل( تمكين الصفقات الخاصة بكل قطاع

أدوات تخفيف المخاطر الخاصة بكل قطاع 

شاريع
ي م

ستثمار ف
ا

سير المشاريع من التطوير إلى االستثمار وصواًل إلى التنفيذ

ضمان االكتتاب االستثمار التطويراألداء

توزيع التطوير توزيع المشاريع

جيب 
المساكن

جيب المباني 
التجارية

جيب 
المساكن

جيب 
المباني 
العامة

جيب المباني 
التجارية

جيب 
المباني 
العامة

استثمار مشارك

©iStock.com/primeimages

جيم. نموذج شركات خدمات الطاقة الفائقة 
كما بحثنا أعاله، يعالج نموذج شركات خدمات الطاقة الفائقة 
العديد من العوائق التي تجابه تطوير وتمويل مشاريع كفاءة 
استخدام الطاقة على نطاق واسع. والمثاالن اإلقليميان على 

هذه الشركات، شركة االتحاد لخدمات الطاقة وشركة ترشيد، 
هما نموذجان رائدان عالميًا لقوة شركات خدمات الطاقة 
الفائقة القائمة على عقود أداء طاقي. ويمكن تكرار هذا 

النموذج وتكييفه مع احتياجات البلدان األخرى، وقد بدأ ذلك 
بالفعل، فمن المعروف أن العمل على تطوير شركات فائقة 

لخدمات الطاقة جار في عدد من البلدان.

وكمــا بحثنــا أعــاله، مــن المهــم ربــط شــركات خدمــات الطاقة 
الفائقــة بتغييــرات فــي اللوائــح التنظيميــة لضمــان االعتمــاد 

الكافــي لشــركات لخدمــات الطاقــة والمصادقــة عليهــا، وأيضــًا 
لربطهــا بالتمويــل المتــاح للمشــاريع. وتســتخدم شــركة 

االتحــاد مصــادر مختلفــة لتمويــل المشــاريع، بينمــا تســتخدم 
شــركة ترشــيد صنــدوق االســتثمارات العامــة. ومــن المهــم 
لــدى إنشــاء شــركة فائقــة لخدمــات الطاقــة تأميــن مصدر 

أمــوال للمشــاريع، ومــن بيــن نمــاذج ذلــك الجمــع بين الشــركة 
الفائقــة لخدمــات الطاقــة وصنــدوق مكــّرس. وفــي هذه 

الحالــة، تكــون الشــركة الفائقــة لخدمــات الطاقــة المحــّرك 
الرئيســي للصفقــات بالنســبة للصنــدوق، فــي الوقــت الــذي 

تقــوم فيــه بــدور أداة هامــة لتخفيــف المخاطــر. ويبيــن 
الشــكل 31 نمــوذج الصندوق/الشــركة الفائقــة لخدمــات 

الطاقــة المشــترك هذا.
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الشكل 31. أداة مشتركة صندوق/شركة خدمات الطاقة الفائقة 

المصدر: جمعها المؤلف، اإلسكوا.

أداة تمويل لكفاءة استخدام الطاقة

ضمان )ضمانات( حسب االقتضاء

تأمين )تأمينات(

شاريع
ي م

ستثمار ف
ا

ضمان االكتتاب االستثمار التطويراألداء

أدوات تخفيف المخاطر استثمار في مشاريع

شركة فائقة لخدمات الطاقة

مالك المبنى

استثمار مشارك

شركات خدمات الطاقة

استثمار في مشاريع

دفع تقديم أشغال التعديل التحديثي 
والضمان المتواصل للوفور

االستثمار في التطوير

تدقيقمفاوضات عطاءات
طرح عطاءات

اتفاقية تطوير

اتفاقية إطارية 
لصندوق/شركة 
فائقة لخدمات 

الطاقة

دال. أداة لإلسكان الجديد
مــا يــزال نمــوذج إكــوكازا في المكســيك يحقــق نجاحًا، وهناك 

مجــال لتكــرار هــذا النمــوذج وتكييفــه ليناســب المنطقة 
العربيــة. وســيكون ذلــك مفيــدًا بشــكل خاص فــي البلدان 

التــي لديهــا معــدل مرتفــع مــن المبانــي الجديدة. وســتعتمد 
التعديــالت المحليــة الالزمــة علــى الترتيبــات المؤسســية 

المحليــة لتمويــل المســاكن الجديــدة وتوزيــع حيازات 
المســاكن )التملــك الحــر بالرهــن العقــاري، والتملــك الحر دون 
رهــن عقــاري، والتأجيــر الطويــل األمــد، واإليجار مــن القطاع 
الخــاص، واإليجــار مــن القطــاع العــام(، التي تختلــف اختالفًا 

كبيــرًا فــي أنحــاء المنطقــة. وفــي حالة ارتفاع مســتويات 
اســتئجار المنــازل مــن ُمــاّلك كبــار من القطــاع العام، هناك 

 مجــال واضــح لتوســيع نطــاق النموذج بســرعة رهنًا

 بتوفــر التمويــل. وأيــًا كانــت ترتيبــات تمويل اإلســكان، فإن
مــن األفضــل تكييــف العمليــة لكــي تهدف االســتثمارات 

الجديــدة فــي اإلســكان جميعهــا إلــى مباٍن خضــراء تمتاز 
 بكفــاءة اســتخدام الطاقــة بتعديــل العمليــات القائمــة بداًل

مــن إنشــاء أداة تمويــل جديدة.

 وبرنامــج رومانيــا للرهــن العقــاري األخضر مثــال مفيد
 آخــر، ال ســيما اســتخدامه المــال العــام في توليــد الطلب

 وفــي بنــاء نظــام تشــغيلي وتيســير اإلقراض من
المصــارف التجارية.

هاء. تمكين المؤسسات المالية من تعديل العمليات القائمة: الكفاءة أواًل
من خصائص االستثمار لتحسين كفاءة استخدام الطاقة 

أن جزءًا كبيرًا منه ال يتم ألسباب تتعلق بكفاءة استخدام 
الطاقة. ومن األمثلة على ذلك تجديد المباني في نهاية 

عمرها المفيد والمباني التي يجري تغيير استخدامها. في 

هذه الحاالت، يجري القيام بأعمال رئيسية، ويمكن تحقيق 
مستوى أعلى من كفاءة استخدام الطاقة ببساطة نتيجة 

تقدم مدونات البناء، حيثما ينطبق ذلك، ونتيجة استخدام 
نظم بناء جديدة مثل تكييف هواء جديد تحل محل الُنظم 

الحكومة بنوك التنمية المتعددة األطراف  آخرون مستثمرون مؤسسيون مستثمرون مؤسسيون
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القديمة. مع ذلك، في هذه الحاالت وفي حالة البناء الجديد، 
ُتفّوت فرص عديدة فعالة من حيث التكلفة لتحسين 

مستويات كفاءة استخدام الطاقة تتجاوز الحدود الدنيا 
المطلوبة بموجب مدونات البناء، ما يتسبب في استخدام 
للطاقة وتكاليف تشغيل وانبعاثات أعلى من الالزم إلى أن 

ُيستبدل المبنى بكامله أو يخضع لتجديد رئيسي آخر، وتلك 
مدة قد تتراوح بين 20 و50 عامًا. ولم يول بعد اهتمام كاف 
لتعظيم فرص زيادة كفاءة استخدام الطاقة هذه في أعمال 

تجديد المباني العادية. ولدى المؤسسات المالية القائمة 
التي ُتقِرض في هذه األسواق أو تستثمر فيها عالقات مع 

المنتفعين وتسهيالت إقراض وعمليات قائمة يمكن تكييفها 
واالستفادة منها لتعزيز مستويات أعلى من كفاءة استخدام 

الطاقة. وتتطلب التدخالت في هذا المجال بناء القدرات، 
ال سيما في قطاع التمويل العقاري القائم، وتغيير عمليات 

االستثمار أو اإلقراض لضمان أال ُتفّوت فرص تحقيق 
مستويات أعلى من الكفاءة.

ومن األمثلة في أوروبا شركة ING Real Finance، وهي 
شركة إقراض عقاري كبرى من القطاع الخاص، وضعت 

سياسة إقراض تقتصر على المباني التجارية التي لديها أداء 
طاقة C أو أعلى. وعالوة على ذلك، تقّدم الشركة المشورة 

ألصحاب العقارات بشأن خيارات رفع مستوى األداء الطاقي 
وشروطًا أكثر مالءمة للمباني أو محافظ المباني التي تتمتع 
بمستويات أداء أعلى. وكان الدافع وراء ذلك هو التطورات 

في السياسات، وال سيما إدخال معايير الحّد األدنى من األداء 
الطاقي، ما يعني أن بعض المباني قد يصبح أصواًل عالقة، 

وإدراك أن المباني ومحافظ المباني ذات األداء األعلى تنطوي 
على مخاطر مالية أقل. وهذا مثال على تخضير التمويل، 

أي تكييف عملية إقراض/استثمار قائمة بداًل من التمويل 
األخضر، أي إنشاء أداة تمويل خضراء خاصة. وهناك حاجة 

إلى األمرين معًا بداًل من التركيز فقط على إنشاء أدوات 
خاصة لالستثمار األخضر. ومن منظور كفاءة استخدام 

الطاقة المحض، هناك حاجة إلى جعل االستثمارات جميعها 
دافعًا لكفاءة استخدام الطاقة ال فحسب تطوير أدوات مالية 

متخصصة بكفاءة استخدام الطاقة.

تدرس الجهود الحالية التي تبذلها مجموعة المؤسسات 
المالية المعنية بكفاءة استخدام الطاقة EEFIG، المشار إليها 
في قسم الحق، كيفية توفير أدوات تتيح للمؤسسات المالية 
إدراج مبدأ كفاءة استخدام الطاقة أواًل في أنشطتها المتعلقة 

باإلقراض واالستثمار. وإذا ما اعتمد هذا البرنامج بنجاح، 
فإن ذلك سيقلل الفرص الضائعة التي يخطط فيها إلنشاء 

مبان جديدة أو تجديدات جديدة دون إدراج المستوى األمثل 
لكفاءة استخدام الطاقة. ويمكن أن يكون دور الحكومات 
هو حشد أصحاب المصلحة وأصحاب المباني والمشّغلين 

والمؤسسات المالية وسلسلة اإلمداد ومساعدتهم على 
التغلب على المعوقات من خالل بناء القدرات وإنشاء أدوات 
لتمكين صفقات محّددة وأدوات لتخفيف المخاطر. وسيكون 

باإلمكان بناء أداة تساعد المؤسسات المالية القائمة على 
تكييف عملياتها لضمان عدم تفويت فرص كفاءة استخدام 
الطاقة. وسيتطلب ذلك بناء الطلب وتطوير نظم التشغيل 

وبناء القدرات ووضع أدوات مناسبة لتخفيف المخاطر. 
ويرجح أن يكون تكييف سياسات مؤسسات اإلقراض القائمة 

لتتبنى مبدأ كفاءة استخدام الطاقة أواًل أكثر الطرق فعالية 
من حيث التكلفًة لتعميم تمويل كفاءة استخدام الطاقة.

واو. اعتبارات أخرى
لدى الشرائح المختلفة في قطاع البناء فرص مختلفة فيما 

يتعلق بكفاءة استخدام الطاقة وهياكل ملكية وإيجار 
مختلفة وطرق تمويل مختلفة. فمثاًل، تختلف العقارات 

التجارية اختالفًا كبيرًا عن قطاع التجزئة أو القطاع السكني. 
وينبغي تصميم أدوات التمويل، ال سيما أدوات تمكين 

الصفقات، تصميمًا مناسبًا لهذه الحاالت المختلفة.

وقد رّكز معظم أدوات التمويل التي نظرنا فيها هنا حصريًا 
تقريبًا على ما تمكن تسميته بمشاريع كفاءة استخدام الطاقة 

التقليدية، مثل تحديث أغلفة أو نظم المباني. ومن المهم 
إدراك العوامل الخمسة التالية:

ال يزال أحد العوائق الرئيسية التي تجابه كفاءة استخدام 	 
الطاقة هو أنه ليست لها، بحد ذاتها، أولوية عالية بالضرورة 

ألصحاب أو مستخدمي المباني أو صانعي القرار.
تتطور سوق الطاقة في كل مكان بسرعة مع ظهور مصادر 	 

طاقة متجددة منخفضة التكلفة جدًا، وخاصة الطاقة 
الشمسية، كما أصبح تخزين الطاقة أرخص بكثير.

تبرز نماذج أعمال جديدة، مثل الطاقة كخدمة، تجمع بين 	 
إمدادات الطاقة ومشاريع رأسمالية لزيادة كفاءة استخدام 

الطاقة وتعزيز مرونة الطلب.
كفاءة استخدام الطاقة هي فحسب أحد مكونات المباني 	 

العالية األداء، فهذه تحقق أداًء عاليًا على عدة أبعاد، 
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بما في ذلك الطاقة واالنبعاثات مدى الحياة والصحة. 
وتكتسب مسألة جعل المباني أكثر صحة زخمًا مع اتضاح 

الصلة بين الظروف داخل المساكن والصحة. وقد تكون 
المباني الصحية كميزة للبيع أكثر جاذبية للمستهلكين 

وصانعي القرار من كفاءة استخدام الطاقة، ما يعني أنه 
تنبغي في الرسائل الدعائية اإلشارة إلى المزايا الصحية 

بداًل من كفاءة استخدام الطاقة التي قد ال ُينظر إليها على 
أنها مثيرة لالهتمام.

يرّكز المستثمرون المؤسسيون العالميون بتزايد على 	 
تحقيق وقياس األثر )االستثمار سعيًا إلى إحداث أثر(.

تشير هذه العوامل إلى أن التركيز الحصري على كفاءة 
استخدام الطاقة بمعناها التقليدي قد يؤدي إلى نتائج 

عكسية. ومن المهم كتابة التفويض الممنوح ألي أداة تمويل 
بشكل يمكّنها من االستثمار في مشاريع قد تشمل عناصر 

مثل المنشآت الكهروضوئية على أسطح المنازل واالستجابة 
للطلب حيثما يمكن أن يكون ذلك مجزيًا ماليًا ويجعل المباني 

صحية بقدر أكبر. وتشمل األنواع األخرى من المشاريع التي 
ُيحتمل أن تزيد كفاءة البيئة المبنية في المنطقة العربية 

مخططات التبريد الحضري. وهذه المشاريع ليست بصورة 
مباشرة مشاريع لكفاءة استخدام الطاقة في المباني، فهي 
ال تؤثر هي نفسها على نسيج المباني، لكنها يمكن أن توفر 

التبريد بطريقة أكفأ وأكثر استدامة من أن يكون لكل مبنى 
نظام تكييف للهواء تقليدي خاص به، كما يمكنها أن توفر 
تخزين الطاقة الكهربائية بتخزين التبريد الزائد في شكل 

سائل مبّرد عندما يكون إنتاج الطاقة المتجددة مرتفعًا 
والطلب على التبريد منخفضًا. وُيرجح أن تصبح أكثر شيوعًا 

المشاريع التي تدمج البيئة المبنية ونظم إمدادات الطاقة 
وحتى نظم النقل في شكل مركبات كهربائية.

وباإلضافة إلى ذلك، ما يزال أغلب تركيز األدوات المالية في 
أوروبا على تحديث المباني القائمة ألن معدل البناء الجديد 
منخفض جدًا، فمعظم رصيد المباني الذي سيكون قائمًا في 

أوروبا في عام 2050 موجود اآلن بالفعل، لكن من المهم أال 
ُتغفل المباني الجديدة، خاصة في مناطق كالمنطقة العربية 

حيث لم ُتبَن بعد نسبة عالية من رصيد المباني التي ستكون 
موجودة في عام 2050. ورغم أن إدخال مدّونات بناء 

جديدة وتشديد المدونات الموجودة أداة سياساتية هامة، إال 
أن من األهمية بمكان إدراك أن مدّونات البناء تضع فحسب 
معايير الحد األدنى وأن من الضروري بناء قدرات واضعي 

المواصفات والمطّورين على تصميم وبناء مباٍن جديدة 
تتجاوز مدونات البناء بكثير، مباٍن هي في الواقع صفرية 

من حيث صافي استهالك الطاقة، بل إنها قد تصّدر الطاقة. 
ويتطلب ذلك تعزيز معايير مثل معيار البيت السلبي )مكّيفًا 

حسب المناخ( وبناء قدرات وأدوات تمويل محددة لهذا 
الغرض. وبرنامج إكوكازا في المكسيك مثال جيد على أداة 

تمويل تستهدف المباني الجديدة.

ومع زيادة التركيز على االستدامة بأوسع معانيها، وبضغط 
من هيئات التنظيم، يركز المستثمرون العالميون بتزايد 

على التأثير في جميع المجاالت، االقتصادية واالجتماعية 
والبيئية، وقياس تأثير االستثمارات وأنشطة اإلقراض التي 

يقومون بها. وهذا االستثمار المؤثر آخذ في النمو بسرعة، 
وكفاءة استخدام الطاقة في وضع جيد من حيث إمكانية 

اجتذاب هذا النوع من االستثمار. ولذا، ينبغي ألي أداة 
مصّممة الجتذاب رأس المال المؤسسي، بصرف النظر عن 
السوق التي تعمل فيها، أن تأخذ ذلك باالعتبار وأن تصّمم 

استراتيجيات وُنظم قياس تستند إلى األثر. وكما هو موضح 
أعاله، يمكن أن تكون لكفاءة استخدام الطاقة في المباني 
آثار متعددة تتجاوز التوفير في استهالك الطاقة وخفض 

االنبعاثات، بما في ذلك، مثاًل ال حصرًا، تحسين النتائج 
الصحية وتحسين نتائج التعّلم وخفض الفقر وتوفير فرص 

العمل. وينبغي أن تتضمن أدوات تمويل كفاءة استخدام 
الطاقة في إجراءاتها ونظمها القياسية تدابير لقياس األثر، 

باستخدام أحد المعايير الناشئة، كتلك التي وضعها »مشروع 
إدارة األثر«61.

استحداث بيئة مناسبة لألدوات المالية زاي. 
أصبــح واضحــًا أن قطاعــات الســوق المختلفة واألوضاع 

المحليــة المختلفــة تتطلــب تصاميــم ألدوات التمويــل مختلفة. 
وبــداًل مــن التركيــز على إنشــاء أدوات وحيدة مخصصة، 

ينبغــي أن ينظــر واضعــو السياســات فــي الحاجة إلى تمكين 
نشــوء بيئة ألدوات التمويل تشــمل قطاعات متعددة وشــرائح 

سوق محددة.
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مقترحات لنماذج لتخفيف مخاطر مشاريع كفاءة
استخدام الطاقة

9
يعرض هذا الفصل أدوات ونماذج إلزالة مخاطر مشاريع كفاءة استخدام الطاقة موجودة في أماكن مختلفة. ويبدأ ببحث طبيعة المخاطر 

الكامنة في تمويل هذه المشاريع. وقد عرضنا أعاله أدوات تخفيف المخاطر المحددة التي يمكن أن تستخدم ضمن أدوات التمويل ونبحث 
في هذا الفصل أدوات تخفيف المخاطر على المستوى الكلي التي يمكن أن تساعد أدوات التمويل بالتحديد، ولكن أيضًا االقتصاد كله.

مستويات تخفيف المخاطر ألف. 
 ينبغي النظر في المستويين التاليين من مستويات تخفيف 

المخاطر: أواًل، المستوى الُصغري الذي ينبغي تناوله في 
إطار تصميم أدوات التمويل باستخدام أدوات تخفيف 

المخاطر المبينة أعاله؛ وثانيًا، المستوى الكلي، الذي 
يستخدم استراتيجيات لتخفيف المخاطر تعمل في أنحاء 
االقتصاد كله. ويبحث هذا القسم أدوات تخفيف المخاطر 
على المستوى الكلي التي يمكنها التأثير على سوق كفاءة 

استخدام الطاقة بأكملها. وكما هو موضح أعاله، كثيرًا ما 
تبحث أدوات تخفيف المخاطر التي تحّف باالستثمار الذي 

يوفره مقدم التمويل، لكن تخفيف المخاطر على المنتفع مهم 
أيضًا لبناء الثقة في أي مشروع مقترح كما في قطاع كفاءة 

استخدام الطاقة ككل. وينطبق بعض أدوات تخفيف المخاطر 
الواردة هنا، مثل التوحيد القياسي لتطوير وتوثيق المشاريع، 

على مقدم التمويل وعلى المنتفع على حدٍّ سواء.

باء. فهم المخاطر في االستثمارات في كفاءة استخدام الطاقة
قبــل بحــث نمــاذج تخفيــف المخاطــر، مــن المهــم أن يتوفر فهم 
واضــح لطبيعــة المخاطــر الكامنــة المتأصلــة في االســتثمارات 

فــي كفاءة اســتخدام الطاقة.

لســنوات عديــدة، ُقّدمــت كفــاءة اســتخدام الطاقــة على أنها 
اســتثمار منخفــض المخاطــر، بــل أحيانــًا علــى أنها اســتثمار 

دون مخاطــر، لكــن الواقــع مختلــف وأكثــر التباســًا. فمن 
الناحيــة العمليــة، ينطــوي االســتثمار فــي كفاءة اســتخدام 

الطاقــة، مثــل أي اســتثمار آخــر، علــى أنــواع مختلفة من 
المخاطــر، يمكــن تقســيمها إلــى الفئــات األربــع التالية:

مخاطــر التنفيذ.	 
مخاطر األداء.	 
المخاطــر التنظيميــة.	 
مخاطــر االئتمان.	 

وال شك في أن تحديد المخاطر وفهمها فهمًا سليمًا أمران 
أساسيان ألي قرار من قرارات االستثمار المالي، بغض النظر عن 

مصدر األموال أو العوائد المستهدفة. ومن المشاكل المعترف 
بها اآلن ندرة البيانات المتعلقة باألداء الفعلي لمشاريع كفاءة 

استخدام الطاقة بأنواعها جميعًا. ففي حاالت كثيرة، لم ُتقس 
نتائج المشاريع، ولكن، حتى لو أن النتائج قد قيست وجرى 

التحقق منها، فإن األداء الفعلي لم ُيترجم إلى أداء استثماري 
فعلي أو ُحّول إلى أي نوع من تحليل المخاطر. وهذا على النقيض 

من فئات األصول األخرى، بما في ذلك فئات أصول الطاقة 
األخرى مثل طاقة الرياح أو الطاقة الشمسية، حيث ُيقاس األداء 

التقني والمالي بسهولة، عادة من خالل عداد كهرباء مالي.

ومن المهم أن يكون هناك فهم مشترك للمخاطر. وُتستكشف أدناه 
أنواع مخاطر مختلفة وُتعرض نماذج لتخفيف مخاطر مشاريع 

كفاءة استخدام الطاقة.



84

الشكل 32. مراحل دورة حياة المشاريع وتطور المخاطر

المصدر: جمعها المؤلف، اإلسكوا.

مرتفع المخاطر

منخفض المخاطر

ضمان االكتتاب االستثمار النشأةالعملية التطوير

جيم. دورة حياة المشاريع والمخاطر
دورة حياة مشاريع كفاءة استخدام الطاقة مماثلة لدورة 

حياة مشاريع الطاقة المستدامة األخرى، وهي تشمل المراحل 
التالية:

النشأة: عملية إنشاء مفهوم المشروع.	 
التطوير: تطوير المشروع فنيًا وماليًا وتجاريًا إلى درجة 	 

يصبح فيها قاباًل للتمويل.
ضمان االكتتاب: عملية تحديد ما إذا كان االستثمار 	 

سيمضي أم ال، وينطوي عادة على تقييم القيمة والمخاطر.
االستثمار: عملية االستثمار.	 
العملية: تشغيل المشروع طوال حياته.	 

وتنخفض مخاطر المشروع مع تقدمه في هذه المراحل، 
كما هو مبين في الشكل 32. ويختلف نوع رأس المال الذي 
يمكن استخدامه من مرحلة إلى أخرى. فالتطوير محفوف 

بالمخاطر، ولذا، عادة ما ُيمول باستخدام أشكال رأس المال 
التي تتحمل مخاطر أعلى كرأسمال المساهمين أو أموال 
الميزانية العمومية. وحالما ُيطّور المشروع، تقل مخاطره 

ويمكن تمويله بمزيج من رأسمال المساهمين والديون. 
وبعد فترة من التشغيل، عندما يثبت أداء المشروع، قد 

يكون باإلمكان خفض تكلفة الدين و/أو زيادة نسبة الدين 
المستخدم في إعادة التمويل من خالل أدوات العائد النسبي 

المنخفضة المخاطر كالسندات.

1. مخاطر األداء
مخاطر األداء هي في األساس مخاطر أال يتمخض المشروع 

عن العوائد المالية التي كانت متوقعة وقت اتخاذ قرار 
االستثمار.

وتعتمد العوائد من وفور الطاقة الناتجة عن أي استثمار في 
كفاءة استخدام الطاقة على عدد وحدات الطاقة الموفرة 

وسعر الوحدة:

الوفر = عدد وحدات الطاقة الموفرة x سعر وحدات الطاقة

ويمكن أن يؤدي عدد من العوامل التقنية والبشرية والمالية 
إلى انخفاض الوفور عما كان متوقعًا. ويمكن تقسيم هذه 
العوامل إلى مخاطر متأصلة، وهي تلك المرتبطة مباشرة 

بالتدبير نفسه، ومخاطر عرضية خارجية، وهي تلك الخارجة 
عن التدبير. ويرد أدناه وصف للمخاطر المرتبطة بالعوامل 

الرئيسية مع استراتيجيات تخفيفها.

)أ( مخاطر التصميم

تتعلق مخاطر التصميم، إذا ما تساوت العوامل األخرى 
جميعها، بفشل عملية نمذجة الطاقة والتصميم التقني 

واختيار تدابير كفاءة استخدام الطاقة والتصميم الهندسي 
في التنبؤ بدقة بحجم وفور الطاقة. وقد يحدث هذا الفشل 

لعدد من األسباب، بما في ذلك عدم دقة نماذج التصميم 
وخطأ التصميم البسيط – شخص يرتكب خطأ في التصميم. 

وقد يكون من الصعب تحديد فشل التصميم إال إذا كان 
يتعلق بخطأ رياضي أو بسوء مواصفات واضح. وقد يحدث 

فشل التصميم في جميع أنواع مشاريع كفاءة استخدام 
الطاقة، لكن احتمال وقوعه أكبر في المشاريع المعقدة 

المتعددة التكنولوجيا التي يمكن أن تتفاعل فيها التدابير 
وتتداخل، فقد يكون صعبًا التنبؤ بالتفاعالت بين تدابير 

كفاءة استخدام الطاقة باستخدام نماذج وأدوات التصميم 
البسيطة. وفي العادة، تسمى مسألة إخفاق األداء الطاقي 
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الفعلي في الوصول إلى المستويات التي يتوخاها التصميم 
»فجوة األداء«.

وتشمل تدابير تخفيف مخاطر التصميم ما يلي:

اختيار فريق التصميم بعناية بناًء على نتائجه السابقة.	 
تطّلب استخدام معايير وطنية أو دولية مناسبة في 	 

تصميم وتطوير وتوثيق المشاريع.
مطالبة المصممين بمشاركة جميع البيانات والحسابات 	 

وملفات المحاكاة مع مراقبة الجودة.
عقود التأمين.	 
قد يختار المستثمرون والمقرضون خفض توقعات االدخار 	 

)تخفيفها( لدى استخدامها في نموذج مالي.

)ب( مخاطر تعطل المعدات

قد ال يرتقي أداء المعدات من أي نوع لمستوى مواصفات 
المصّنعين، كما قد تفشل تمامًا خالل فترة االستثمار. وال 

يتحمل المقاولون عادة مخاطر تعطل المعدات هم أنفسهم، 
بل يسعون إلى المطالبة باألضرار وفقًا لضمانات المصّنعين.

ويمكن تخفيف مخاطر المعدات على النحو التالي:

اختيــار بائعــي المعــدات بعنايــة بناًء على الخبرة والســجل.	 
تطّلــب أطول فتــرة ضمانات ممكنة.	 
التأكــد مــن قــدرة المصّنعين علــى الوفاء بالضمانات 	 

المقدمة.
التأكــد مــن تشــغيل جميع المعــدات وفقًا لمواصفات 	 

المصّنعيــن وتنفيــذ جميــع إجــراءات الصيانة المطلوبة.
اختيــار عقود تأمين مناســبة.	 

ويمكــن لمصممــي األدوات الماليــة أيضــًا أن يطلبوا من 
المشــاريع أال تســتخدم غير ما يرد في القوائم المعتمدة من 

معــدات ومقاوليــن وأن يتوفــر االعتمــاد لها ولهم.

)ج( مخاطــر العمليات والصيانة

لتخفيــف مخاطــر األداء علــى المــدى الطويــل، مــن المهــم أن 
تجــري بشــكل صحيــح عمليــات كفــاءة اســتخدام الطاقــة 

وصيانــة معداتهــا، ال ســيما فــي المبانــي الكبيــرة ذات الُنظــم 
المعقــدة. ويجــب تنفيــذ إجــراءات الصيانــة المحــددة مثــل 

التنظيــف المنتظــم للمرّشــحات وضبــط الشــعالت، مــن 
بيــن أمــور أخــرى، لضمــان بقــاء الوفــور على المســتويات 

المتوقعــة.

اإلطار 22. مثال على فجوة األداء في مشاريع 
كفاءة استخدام الطاقة في المباني

إحدى القضايا الرئيسية في كفاءة استخدام الطاقة هي أن هناك 
في كثير من األحيان فرقًا كبيرًا بين الوفور المتوقعة والوفور 

الفعلية التي تتحقق في الممارسة العملية. وهذا ما يعرف باسم 
فجوة األداء. وقد بّينت دراسة أجريت في الواليات المتحدة على 
مشاريع كفاءة استخدام الطاقة في أكثر من 230 مبنى سكنيًا 
متعدد األسر أجريت لصالح مصرف دويتشه بنك أن معدل اإلنجاز، 

وهو الوفور الفعلية بالمقارنة مع الوفور المتوقعة، بلغ 61 في 
المائة مع فجوة ثقة على مستوى 90 في المائة قدرها 14-/+ 

في المائة. ويرجع ذلك إلى عدد من العوامل، بما في ذلك ضعف 
الفرضيات القاعدية وسوء التصميم واستخدام افتراضات غير واقعية 

بشأن المعَلمات الرئيسية مثل ُمدد تشغيل المعدات.

 Deutsche Bank, 2012. Recognizing the Benefits of :المصدر

.Energy Efficiency in Multifamily Underwriting

اإلطار 23. معالجة فجوة األداء

تمكن معالجة فجوة األداء من خالل عدة تقنيات. أواًل، من المهم 
اختيار الفرق الهندسية وبائعي المعدات بعناية بناًء على خبرتهم في 

هذا القطاع وعلى نوع المشروع. وقد ال تكون الخبرة في قطاع 
آخر، أو حتى في شريحة أخرى من السوق نفسها، قابلة لالنتقال. 

ومن المهم أيضًا التحقق من االمتثال للمعايير والقواعد.

ثانيًا، يمكن أن يؤدي استخدام عمليات التطوير القياسية، مثل 
عمليات مشروع ثقة المستثمر، إلى تقليص فجوات األداء. وتتطلب 
شهادة الجهوزية لالستثمار من حيث كفاءة استخدام الطاقة التي 

يمنحها مشروع ثقة المستثمر مطوري مشاريع مدربين على اتباع 
بروتوكوالت المشروع والتحقق من األداء بشكل مستقل من 

أخصائي ضمان جودة معتمد من مشروع ثقة المستثمر. وقد نشأ 
هذا المشروع في الواليات المتحدة وُأدخل إلى أوروبا بمساعدة 
من أحد البرامج التابعة للمفوضية األوروبية هو برنامج هورايزون 

2020، وهو يعمل اآلن في كندا أيضًا.

 Investor Confidence Project, 2020. Unlocking Capital for :المصدر

.Energy Efficiency Projects
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وتشــمل تدابيــر تخفيــف مخاطــر العمليــات والصيانة ما يلي:
استخدام القياس والتحقق كوسيلة لتتبع الوفور مع مرور 	 

الوقت والتحديد السريع للتباينات فيها التي يمكن أن تنجم 
عن سوء الصيانة وغير ذلك من العوامل.

توفير دليل عمليات وضمان تدريب المشّغلين على 	 
االستخدام الصحيح للمعدات، وينطبق ذلك أيضًا على األسر 

مات  المعيشية، ال سيما لدى التعامل مع تدابير مثل منظِّ
الحرارة والضوابط المتطورة.

تضمين التشغيل المستمر في العقود، كلما كان ذلك مناسبًا.	 
طلب ضمانات األداء التشغيلي األساسية من مقاولي الصيانة.	 

)د( مخاطر الطقس

يمكن أن يكون لألحوال الجوية تأثير كبير على التوفير في 
استهالك الطاقة. وعلى وجه الخصوص، تؤثر درجات حرارة 

الهواء المحيط على كمية الطاقة المستخدمة في تكييف 
الفضاء )التدفئة أو التبريد(. ومن المهم، لدى تقييم أداء أٍي 
من تدابير كفاءة استخدام الطاقة، مراعاة آثار الطقس من 

خالل استخدام تقنيات القياس والتحقق. ومن الضروري 
لدى دراسة أثر أٍي من تدابير كفاءة استخدام الطاقة معايرة 

الوفور الُمبّلغ عنها لألخذ باالعتبار درجة الحرارة المحيطة.

)ه( المخاطر الناجمة عن تغيير أنماط استخدام المباني

يستند أي حساب للتوفير في استهالك الطاقة إلى االستهالك 
عند خط أساس على افتراض أن العوامل األخرى ما تزال 
ثابتة. وبما أن استخدام الطاقة في المباني يتأثر بالعديد 

من العوامل، ال سيما أعداد الشاغلين وساعات العمل وأنماط 
االستخدام والتشغيل )كيفية استخدام الناس للمبنى واألجهزة 

المستهلكة للطاقة(، فإن أي تغييرات في هذه العوامل ستؤثر 
على المستوى الفعلي للوفور المحققة في الممارسة العملية. 

وتتوقف أهمية ذلك على الوضع وعلى طبيعة العقد المستخدم 
في تنفيذ تدبير كفاءة استخدام الطاقة. وفي البيئة السكنية، 

قد ال يحقق رب المنزل مستويات الوفور التي ُتنبأ بها أو بيعت 
لهم، بسبب التغّيرات في االستخدام. وقد يؤثر ذلك على كل 

من العائدات المالية )الوفور(، وبالتالي على ثقة المستهلك في 
التدابير. وفي الحاالت األكثر تعقيدًا مثل المباني التجارية 

الكبيرة التي ُتستخدم فيها عقود األداء الطاقي لتنفيذ وتمويل 
تدابير كفاءة استخدام الطاقة، يمكن أن تؤدي هذه العوامل 

إلى نزاعات تعاقدية. فمثاًل، قد يجادل المنتفع أن وفور الطاقة 
تحققت ألن الشاغلين ضمنوا أن األضواء قد ُأطفأت وأن 

درجات ضبط الحرارة في حالة التدفئة قد ُأنقصت، أو زيدت 
في حالة التبريد، بينما يجادل المقاول أنها جاءت من خالل 

التدابير التي استثمر فيها. والجتناب هذا النوع من المنازعات، 
من الضروري اتخاذ إجراءات سليمة للقياس والتحقق، إلى 

جانب ممارسات الرصد األخرى وشروط العقود المناسبة.

2. مخاطر أسعار الطاقة
تكون الوفور المالية المتوقعة من أي تدبير لكفاءة استخدام 

الطاقة مستندة إلى سعر الطاقة المتوقع، غير أن أسعار 
الطاقة يمكن أن تتغير صعودًا أو هبوطًا خالل فترة 

االستثمار، ما يؤثر على مستوى الوفور المالية المحققة 
في الممارسة العملية. وقد يكون ذلك مهمًا بشكل خاص 
في المشاريع السكنية حين ال يتحقق مستوى معين من 

الوفور المالية الموعودة للمستهلك بسبب زيادة أسعار 
الطاقة. فقد يكون المستوى األساسي لوفور الطاقة مقاسًا 

بالكيلوواط-ساعة كما هو متوقع تمامًا، لكن المستهلك ال 
يرى ذلك، بل يرى فيه إخفاقًا، رغم أنه في الواقع ما يزال 
يحقق وفرًا بالنسبة إلى ما كان سيدفع لو لم ُتنفذ تدابير 

كفاءة استخدام الطاقة. ويمكن أن تؤدي هذه الحاالت إلى 
فقدان ثقة المستهلك في التدابير والوكالة أو الوكاالت التي 

تروج لها. هكذا، الوضوح في عقد األداء مهم للتغلب على 
هذه المخاطر، كما أن من المهم الجتناب هذا الوضع تثقيف 

المستهلك خالل فترة التعاقد وطوال عمر التدابير.

اإلطار 24. أهمية القياس والتحقق

ثمة مسألة أخرى تتعلق بالعديد من مشاريع كفاءة استخدام الطاقة 
وهي أن نوعية قياس النتائج والتحقق منها يمكن أن تتفاوت 

من منخفضة )أو غائبة تمامًا( إلى مرتفعة جدًا، ما يؤثر على نتائج 
المشروع نفسه وعلى القدرة على رصد هذه النتائج. وال تشمل 

مشاريع كثيرة لكفاءة استخدام الطاقة القياس والتحقق، ما يجعل 
النتيجة الفعلية غير مؤكدة. وفي هذه الحالة، قد تكون الوفور مبالغًا 

فيها أو أقل من قيمتها الحقيقية، وقد تكون وهمية بالفعل ألنها 
يمكن أن تكون ناجمة عن عوامل خارجية أخرى كالطقس والتغّيرات 

في مستويات اإلنتاج.

يحدد البروتوكول الدولي لقياس األداء والتحقق )IPMVP( منهجيات 
لتحديد وفور الطاقة والمياه. وتتطلب الممارسة الجيدة إدماج القياس 

والتحقق في عملية تحديد وإنشاء وتشغيل تدابير كفاءة استخدام 
الطاقة. وينبغي استخدام منهجيات البروتوكول الدولي لقياس األداء 

والتحقق لقياس أداء جميع تدابير كفاءة استخدام الطاقة. وبالنسبة 
للمشاريع األكبر حجمًا، ال سيما عقود خدمات الطاقة المعقدة، ينبغي 

تعيين شركة مهنية مستقلة متخصصة في القياس والتحقق.

.Efficiency Valuation Organization, 2020 :المصدر



87

3. مخاطر االئتمان
ينطوي على مخاطر ائتمان، أي خطر التخلف عن السداد، أي 

مشروع يتضمن دفع رأس المال لشراء وتركيب تدبير لكفاءة 
استخدام الطاقة ثم استرداد المدفوعات على مدى فترة 
زمنية طويلة من المستفيد، أو من طرف آخر. وُتستخدم 

المصارف والمؤسسات المالية للتعامل مع مخاطر االئتمان. 
ويمكن أن تتفاقم مخاطر االئتمان في مشاريع كفاءة 

استخدام الطاقة التي تستهدف أسرًا معيشية منخفضة 
الدخل، مثاًل.

ويمكن تخفيف مخاطر االئتمان بالتدابير التالية:
استخدام األساليب القياسية لفحص األهلية لالئتمان.	 
تقديم ضمانات ائتمانية.	 

دال. تحليل المخاطر
ينبغي أن يخضع أي استثمار مالي في أٍي من تدابير كفاءة 

استخدام الطاقة لتقييم المخاطر، تمامًا مثل أي استثمار آخر. 
وكما ذكرنا أعاله، ال يحدث ذلك في كثير من األحيان. وينبغي 

أن يدرس تحليل المخاطر آثار التغّيرات واحتماالت حدوثها 
في أٍي من المدخالت الحاسمة التي تؤثر على نواتج النموذج 

المالي. ويمكن أن يدفع تحديد أكثر العوامل حساسية، أي 
تلك التي لها أكبر األثر على النواتج، إلى النظر في الحصول 

على معلومات إضافية عن ذلك العامل. وقد يشمل ذلك، مثاًل، 
اإلنفاق على مراقبة إضافية قبل االستثمار لتقييم مدى تقلب 

عامل معين بداًل من االعتماد ببساطة على رقم واحد.

هاء. المخاطر الفعلية لكفاءة استخدام الطاقة
كما ذكرنا أعاله، ال توجد سوى بيانات قليلة جدًا عن األداء 

الفعلي لمشاريع كفاءة استخدام الطاقة، ومن ثم عن مالمح 
المخاطر الحقيقية التي تنطوي عليها هذه المشاريع. ولكن 

بدأ في السنوات القليلة الماضية جمع المزيد من البيانات من 
خالل نموذج األجر مقابل األداء ونموذج الكفاءة المقاسة 

في الواليات المتحدة وقواعد بيانات مثل »منصة تخفيف 
مخاطر مشاريع كفاءة استخدام الطاقة DEEP« التابعة 

لمجموعة المؤسسات المالية المعنية بكفاءة استخدام 
الطاقة EEFIG. ويبين تحليل هذه البيانات أنه على الرغم 

من أن تدابير كفاءة استخدام الطاقة متنوعة من حيث 
األداء )المخاطر(، يبّين تحليل محفظة تضم أعدادًا كبيرة 
من المشاريع المتشابهة أن أداءها في المتوسط جيد وأن 

المخاطر منخفضة نسبيًا. واستخدام هذا النوع من تحليل 
محافظ االستثمارات في كفاءة استخدام الطاقة تطّور مهم 

في حقل تمويل كفاءة استخدام الطاقة.

ويعرض الشكل 33 األداء الفعلي المقاس لمحفظة مشاريع 
متشابهة للتوفير في استهالك الغاز في كاليفورنيا.

وكما يتضح من الرسم البياني، أدى بعض المشاريع المفردة 
في الواقع إلى زيادة في استخدام الطاقة )تلك التي تظهر 
وفورًا سلبية ُسّلط الضوء عليها باللون األحمر(. وقد يكون 

ذلك بسبب أي من العوامل المذكورة أعاله أو بسبب مجموعة 
منها، عوامل مثل األعطال التقنية وسوء تركيب المعدات 
والتغّيرات في نمط االستخدام وزيادة عدد الشاغلين. غير 

أن المحفظة ككل تظهر منحنى توزيع طبيعي حول مستوى 
وفور يبلغ 15-20 في المائة. فإذا كان االستثمار المالي قد جرى 
على أساس افتراض هذا المستوى، فسيكون األداء على النحو 

المتوقع، أما إذا جرى على مستوى وفور مفترض يبلغ، مثاًل، 25 
في المائة، فسيكون األداء أخفض من المستوى المطلوب.

وينبغي أن يتطلب مصممو أدوات التمويل قياس األداء 
التقني واألداء المالي للمشاريع جميعها والتحقق منهما. 
ويمكن أن يساعد تبادل البيانات التقنية وبيانات األداء، 

حيثما أمكن ورهنًا باعتبارات خصوصية البيانات، على زيادة 
الثقة في كفاءة استخدام الطاقة في األوساط المالية وتوفير 

معلومات مفيدة يمكن لألوساط التقنية أن تتعلم منها.

واو. تصورات المخاطر وتخفيف المخاطر 
هناك فرق بين المخاطر الفعلية والمخاطر المتصورة. ومن 

العوائق التي تجابه زيادة االستثمار في كفاءة استخدام 
الطاقة المخاطر المتصورة، التي تستند في الواقع إلى عدم 

وجود بيانات عن األداء ال إلى بيانات عن ضعف األداء. 
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وكفاءة استخدام الطاقة غير معروفة نسبيًا للمؤسسات 
المالية، وليس هناك غير القليل من القدرة، داخليًا أو خارجيًا، 

على تقييم قيمة ومخاطر مشاريع الكفاءة تقييمًا سليمًا، 
ما يجعل من السهل استبعاد االستثمار في كفاءة استخدام 

الطاقة بسبب االفتقار إلى اليقين أو المخاطر المتصورة.

وباإلضافة إلى أدوات تخفيف المخاطر المحددة في إطار 
أدوات التمويل الموصوفة أعاله مثل الضمانات والتأمين، 

يمكن استخدام عدد من أدوات تخفيف المخاطر على 
المستوى الكلي.

زاي. أمثلة على أدوات تخفيف المخاطر على المستوى الكلي
هنــاك عــدد مــن األمثلــة علــى مبــادرات تخفيــف المخاطر على 

المســتوى الكلــي فــي أســواق مختلفــة، ويــرد وصفها أدناه، 
وهــي تنــدرج فــي الفئات األربــع التالية:

آليــات لزيــادة التواصــل بيــن القطــاع المالــي وقطاع كفاءة 	 
اســتخدام الطاقــة، كجــزء مــن بناء القدرات.

جمــع ونشــر البيانــات المتعلقــة باالســتثمارات فــي كفاءة 	 

اســتخدام الطاقة.
تطويــر واعتمــاد معاييــر وأدوات قياســية.	 
نظــم التصديــق واالعتماد.	 
تطويــر أســواق التأمين.	 

ويمكــن أن تشــكل األمثلــة المعطــاة نمــاذج للمنطقــة العربيــة.

حاء. زيادة التواصل بين القطاع المالي وقطاع كفاءة استخدام الطاقة
تقليديًا، لم يكن هناك سوى تواصل ضئيل جدًا بين قطاع 
كفاءة استخدام الطاقة وقطاع التمويل ألن حجم تمويل 
كفاءة استخدام الطاقة كان وما زال صغيرًا جدًا. وكانت 

نقطة التواصل الرئيسية األسواق الجغرافية والقطاعية التي 
تطور فيها تمويل أطراف ثالثة لعقود األداء الطاقي. ورغم 

ذلك، كثيرًا ما توجد فجوة في التفاهم بين القطاعين، ما 
يعوق االستثمار، ال سيما عندما ُتّطور المشاريع على نحو 

ال يلبي احتياجات قطاع التمويل. ولمساعدة سوق تمويل 
كفاءة استخدام الطاقة على النمو وتخفيف المخاطر التي 

تواجهها، من المهم زيادة التواصل والتفاهم بين القطاعين. 
وهذا مجال هام لبناء القدرات.

مجموعة المؤسسات المالية المعنية بكفاءة 
استخدام الطاقة 

في عام 2013، أنشأت المفوضية األوروبية ومبادرة تمويل 
برنامج األمم المتحدة للبيئة مجموعة المؤسسات المالية 

المعنية بكفاءة اســتخدام الطاقة بهدف تحســين التواصل بين 

 Golden, Matt, Adam Scheer and Carmen Best )2019(. :المصدر
 Decarbonization of electricity requires market-based

demand flexibility. The Electricity Journal 32, Issue 7, August-
.September 2019, 106621

الشكل 33. وفور من محفظة تضم أكثر من 1,300 من 
المشاريع المتشابهة الرامية إلى التوفير في استهالك الغاز 
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القطــاع المالــي وقطــاع كفــاءة اســتخدام الطاقــة ومعالجة 
معوقــات زيــادة االســتثمار في هــذا المجال.

وقــد تقــدم التقريــر األول لمجموعــة المؤسســات الماليــة 
المعنيــة بكفــاءة اســتخدام الطاقــة، الــذي صــدر في عام 2015، 

بعــدد مــن التوصيــات ذات الصلــة باألســواق جميعهــا )اإلطار 
.)26

وفــي عــام 2019، ُمــّدد عمــل مجموعــة المؤسســات المالية 
المعنيــة بكفــاءة اســتخدام الطاقــة بتمويــل إضافــي من 

المفوضيــة األوروبيــة. وفــي هــذه المرحلــة الثالثة مــن برنامج 
مجموعــة المؤسســات التــي ستســتمر حتــى عام 2023، 

ســتتصدى مجموعــات عمــل تتكــون مــن أعضاء مــن القطاع 
المالــي والصناعــة لعــدد مــن العوائــق المحــددة أمام زيادة 

كفــاءة اســتخدام الطاقــة. وتغطــي مجموعــات العمــل التي 
أنشــئت حتــى اآلن المواضيــع التاليــة:

دعــم تطويــر االتحــاد األوروبي لنظــام لتصنيــف التمويل 	 
المســتدام وتصنيــف قــروض كفــاءة اســتخدام الطاقة على 

أساسه.
مواصلــة تطويــر منصــة تخفيــف مخاطــر مشــاريع كفاءة 	 

اســتخدام الطاقــة )أنظر أدناه(.

تقييــم الفوائــد المتعــددة لالســتثمارات فــي كفاءة اســتخدام 	 
الطاقة.

تحديث ممارسات تمويل كفاءة استخدام الطاقة.	 
تعزيز الروابط بين كفاءة استخدام الطاقة وقيم 	 

الممتلكات.
خفض مخاطر االستثمارات في كفاءة استخدام الطاقة.	 
تطوير تمويل كفاءة استخدام الطاقة في الصناعة.	 
جعل مبدأ كفاءة استخدام الطاقة أواًل نافذًا في 	 

المؤسسات المالية.

ومن المقرر إنشاء مجموعات عمل أخرى. وباإلضافة إلى 
ذلك، تبذل جهود إلنشاء مجموعات مؤسسات مالية لكفاءة 

استخدام الطاقة مصّغرة داخل البلدان فرادى، وذلك أمر 
هام ألن تمويل كفاءة استخدام الطاقة هو في المقام األول 
تمويل خاص بكل بلد، وقد تكون في كل من البلدان عوائق 

قانونية أو عوائق أخرى مختلفة.

وقد يكون مفيدًا إنشاء مجموعة مؤسسات مالية لكفاءة 
استخدام الطاقة نظيرة خاصة بالمنطقة العربية تجمع 

المتخصصين في كفاءة استخدام الطاقة وفي التمويل 
الستكشاف العوائق أمام زيادة االستثمار ولتشجيع المزيد من 

التعاون.

طاء. جمع ونشر البيانات
يتطلب فهم مخاطر أي فئة من فئات االستثمار بيانات عن 

األداء الفعلي لالستثمارات في الممارسة العملية. ويستخدم 
المستثمرون والمقرضون البيانات لتقييم المخاطر وتسعير 

المنتجات المالية. وكما أوضحنا أعاله، هناك في مجال كفاءة 
استخدام الطاقة ندرة في البيانات عن األداء الفعلي، التقني 
والمالي على حدٍّ سواء، ما يوّلد حالة من االفتقار إلى اليقين 

تزيد من زيادة المخاطر التي يتطلبها المقرضون وتؤدي إلى 
افتقار إلى التطابق بين التسعير والمخاطر الفعلية أو إلى 

الحيلولة دون االستثمار تمامًا. ويمكن أن يكون إنشاء آليات 
لجمع ونشر البيانات وسيلة هامة لبناء فهم للمخاطر الفعلية 

التي ينطوي عليها تمويل كفاءة استخدام الطاقة ولبناء القدرات 
داخل صناعة التمويل، وبالتالي تخفيف مخاطر االستثمار.
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اإلطار 25. مجموعة المؤسسات المالية المعنية بكفاءة استخدام الطاقة

في عام 2013، أسست المديرية العامة للطاقة التابعة للمفوضية األوروبية ومبادرة تمويل برنامج األمم المتحدة للبيئة مجموعة المؤسسات 
المالية المعنية بكفاءة استخدام الطاقة. وقد أنشأت مجموعة المؤسسات حوارًا مفتوحًا ومنبرًا للعمل للمؤسسات المالية العامة والخاصة 

وممثلي الصناعة وخبراء القطاعات لتحديد العوائق أمام التمويل الطويل األجل لكفاءة استخدام الطاقة واقتراح حلول للسياسات واألسواق. 
وأشركت 120 مشاركًا نشطًا من 100 منظمة إليصال رسائل واضحة ال لبس فيها.

وفي شباط/فبراير 2015، قدمت مجموعة المؤسسات تقريرها الذي يشكل عالمة فارقة، كفاءة استخدام الطاقة — الوقود األول القتصاد 
االتحاد األوروبي: كيفية الدفع قدمًا بالتمويل الجديد لالستثمارات في كفاءة استخدام الطاقة، والذي حقق تقدمًا كبيرًا في فهم ومعرفة 

القضايا المتعلقة بتمويل كفاءة استخدام الطاقة. وأسهمت نتائج التقرير في اتخاذ إجراءات مثل التزامات مجموعة العشرين، وأخذت 
المفوضية األوروبية التقرير باالعتبار الكامل في تطوير وتنفيذ السياسات المتعلقة بكفاءة استخدام الطاقة. وفي عام 2015، أطلقت في 
بلغاريا وفرنسا وألمانيا وبولندا وإسبانيا خمس عمليات وطنية لتبني منهجية ونتائج مجموعة المؤسسات وتكرارها على المستوى الوطني.

وفي عام 2016، ُشكل اتحاد لمتابعة استنتاجات مجموعة المؤسسات وإنشاء قاعدة أدلة من شأنها أن تخّفف مخاطر استثمارات كفاءة 
استخدام الطاقة لعدد جديد وناشئ من المؤسسات المالية التي تدخل هذه السوق. وتتلقى مجموعة المؤسسات الدعم من اتحاد من 

الشركاء بما في ذلك الشركة االستشارية الدنماركية COWI، ومعهد أداء المباني أوروبا، وشركة EnergyPro، والجامعة التقنية الوطنية في 
أثينا، ومعهد فراونهوفر ألبحاث النظم واالبتكار في ألمانيا، والشركاء االستشارية Climate Strategy & Partners. وفي 30 تشرين الثاني/

نوفمبر 2016، ُأطلقت المجموعة منصة تخفيف مخاطر مشاريع كفاءة استخدام الطاقة DEEP التي تضم أكثر من 7,800 مشروع في قاعدة 
بيانات مفتوحة المصدر لعموم االتحاد األوروبي هدفها تحسين المشاركة والتحليل الشفاف لمشاريع كفاءة استخدام الطاقة الحالية في 

المباني والقطاعات الصناعية. وفي 22 حزيران/يونيو 2017، ُأطلقت خالل أسبوع االتحاد األوروبي للطاقة المستدامة مجموعة أدوات ضمان 
االكتتاب، التي تستهدف على وجه التحديد المؤسسات المالية المهتمة بُسبل تصميم منتجات مالية أفضل لمشاريع االستثمار في كفاءة 

استخدام الطاقة.

.Energy Efficiency Financial Institutions Group, 2020. The Energy Efficiency Financial Institutions Group :المصدر
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اإلطار 26. التوصيات الواردة في تقرير مجموعة المؤسسات المالية المعنية بكفاءة استخدام الطاقة لعام 2015

إجراءات السوق
تحسين منهجيات إصدار شهادات المباني ومعايير شهادات األداء الطاقي وتنفيذ معايير األداء الدنيا لدى ترقية أو بيع أو تأجير المباني للمساعدة 	 

على بناء سوق نابضة بالحياة وقابلة للمقارنة عبر أوروبا لالستثمارات في كفاءة استخدام الطاقة في المباني.
تحسين تدفقات المعلومات من خالل تطوير قاعدة بيانات مفتوحة المصدر للطاقة والتكاليف للمباني ونظم فّعالة لتبادل المعلومات والخبرات 	 

التقنية ضمن قطاعات الصناعة.
تيسير ابتكارات مثل السداد على الفاتورة وآليات التمويل على الضرائب من خالل إنشاء برامج تجريبية للمساعدة على تنمية االستثمارات في كفاءة 	 

استخدام الطاقة في المباني التجارية والسكنية.
وضع نظام لمنح درجات للمشاريع لتوفير تقييم شفاف للمخاطر التقنية والمالية لمشاريع تجديد الطاقة في المباني وللهيكل التعاقدي لهذه 	 

المشاريع.

اإلجراءات االقتصادية
تبسيط ومزج وتحسين استخدام اإليرادات من الصناديق الهيكلية واالستثمارية األوروبية وبرنامج هورايزون 2020 ونظام االتحاد األوروبي لتداول 	 

االنبعاثات لالستثمارات في كفاءة استخدام الطاقة من خالل تحسين ارتباطها باستراتيجيات تجديد المباني الوطنية جنبًا إلى جنب مع صناديق وطنية 
لكفاءة استخدام الطاقة وإصالحات سوق الطاقة.

زيادة استخدام األدوات المالية الهادفة لتحفيز مالكي المباني والشركات على إعطاء أولوية لكفاءة استخدام الطاقة خالل دورة االستبدال الطبيعية 	 
للمباني.

مراجعة المعالجة المحاسبية العامة والخاصة لعقود األداء الطاقي.	 
قيام الخبراء بدراسة معدالت الخصم المستخدمة في وضع نماذج الطاقة وصنع السياسات والقرارات المتعلقة باالستثمار للتوصل إلى توازن كاف 	 

بين فوائد كفاءة استخدام الطاقة ومخاطرها.

اإلجراءات المالية
وضع مجموعة مشتركة من اإلجراءات والمعايير لضمان االكتتاب في كفاءة استخدام الطاقة وتجديد المباني لكل من الديون واالستثمارات 	 

السهمية في األصول.
التكّيف مع األطر التنظيمية المالية لتوفير دعم أفضل لالبتكار في أسواق رأس المال وضمان أن يعكس تقييم المخاطر والمتطلبات الرأسمالية ذات 	 

الصلة باالستثمارات الطويلة األجل في كفاءة استخدام الطاقة مخاطر هذه االستثمارات على نحو صحيح، وتطوير إمكانات سوق السندات الخضراء 
والتمويل المباشر من المواطنين وصناديق العوملة لعقود األداء الطاقي وغير ذلك من مصادر التمويل االبتكاري لكفاءة استخدام الطاقة.

معالجة العوائق أمام توسيع سوق الرهن العقاري األخضر، مثاًل من خالل دراسة كيفية إدراج تكاليف الطاقة وإمكانات كفاءة استخدام الطاقة في 	 
حسابات القدرة على تحمل تكاليف الرهن العقاري.

ضمان أال ُتلحق األطر التنظيمية الجديدة للمؤسسات المالية )المالءة المالية الثانية وبازل 3( ضررًا باالستثمارات في كفاءة استخدام الطاقة.	 
ضمان توافق آليات المساعدة التقنية التي يقدمها القطاع العام مع آليات المساعدة على تطوير تنمية المشاريع، وضمان أنه يمكن للمؤسسات 	 

المالية المؤهلة صاحبة الخبرة دمج هذين النوعين من التسهيالت بسهولة مع التمويل التيسيري والتمويل المستند إلى السوق.
ضمان أن تؤكد آليات إعادة التمويل العامة، كتلك التي يديرها البنك المركزي األوروبي، أهلية األدوات المالية المتعلقة بكفاءة استخدام الطاقة 	 

لالستفادة من التقديمات.

اإلجراءات المؤسسية
زيادة القدرة على تيسير المساعدة الجارية في مجال تطوير المشاريع لجميع الجهات الفاعلة ذات الصلة وتقديم المساعدة التقنية إلى هيئات وكيانات 	 

القطاع العام ذات الصلة لتطوير وتجميع االستثمارات في كفاءة استخدام الطاقة في المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم واألسر المعيشية.
مراجعة قواعد الشراء للسلطات العامة إلعطاء وزن أكبر للتكاليف التشغيلية المنخفضة كجزء من عمليات تقييم العطاءات.	 
تعزيز القدرة المؤسسية على تنفيذ خرائط طريق تجديد المباني الوطنية بما يمّكن توسيع نطاق التخطيط وسالسل التوريد على المدى الطويل لتنفيذ 	 

وتمويل برامج تجديد للمباني طموحة.
التركيز بتزايد على األطر التنظيمية التي تدعم خيارات االستثمار بقوة في كفاءة استخدام الطاقة عند النقاط الرئيسية في دورة االستثمار الذي تقوم 	 

به الشركات )ربط ذلك مع عمليات تدقيق الطاقة(.
ضمان أال تثقل القواعد الحالية للمعونة الحكومية دون داع االستثمار المتسارع في كفاءة استخدام الطاقة واالرتقاء باألدوات المالية للشراكة بين 	 

القطاعين العام والخاص.

.European Commission, 2015. Energy Efficiency – the first fuel for the EU economy :المصدر
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1. منصة تخفيف مخاطر مشاريع كفاءة استخدام الطاقة DEEP التابعة لمجموعة 
المؤسسات المالية المعنية بكفاءة استخدام الطاقة

من األمثلة على جمع ونشر البيانات منصة تخفيف مخاطر 
مشاريع كفاءة استخدام الطاقة DEEP التابعة لمجموعة 

المؤسسات المالية المعنية بكفاءة استخدام الطاقة، وهي 
مبادرة مفتوحة المصدر لتوسيع نطاق االستثمارات في 

كفاءة استخدام الطاقة في أوروبا من خالل تحسين نشر 
البيانات عن المشاريع القائمة في قطاعي المباني والصناعة 

والتحليل الشفاف لها. وقد كانت هذه المبادرة أحد نواتج 
مشروع تخفيف المخاطر للفترة 2015-2017 الذي مولته 

المفوضية األوروبية ويجري حاليًا توسيعه ودعمه بالمزيد 
من التمويل ضمن مجموعة المؤسسات المالية المعنية بكفاءة 
استخدام الطاقة. وقد أنشئت المنصة بطلب مجموعة موحدة 

من المعلومات عن االستثمارات في كفاءة استخدام الطاقة 
من مجموعة واسعة من الجهات الفاعلة، بما في ذلك صناديق 

االستثمار العامة والخاصة والمؤسسات المالية والسلطات 
الوطنية واإلقليمية ومقدمو حلول كفاءة استخدام الطاقة. 
وعندما ُأطلقت المنصة في عام 2017، كانت قاعدة بياناتها 

تتضمن بيانات عن عشرة آالف مشروع مفرد في قطاعي 
المباني والصناعة في أنحاء أوروبا. ويمكن أن تنتج المنصة 

تحليالت للمشاريع حسب الموقع الجغرافي ونوع المبنى 
ونوع المشروع وفترات االسترداد وتكاليف الطاقة الموفرة. 

ويمكن للمستخدمين إجراء تحليالت وإعداد رسوم بيانية 
يحددها المستخدم. وترد أدناه أمثلة على ذلك.

وفي وقت كتابة هذا التقرير:

كانت المنصة تغطي 5,499 مشروع مبان.	 
كان متوسط فترة االسترداد 4.8 سنة.	 
كان متوســط التكلفــة الموفــرة 2.5 يوروِســنت/	 

كيلوواط-ســاعة.

وتجــدر اإلشــارة إلــى أن لــدى مــا يقرب مــن 10 في المائة فقط 
مــن المشــاريع التــي تغطيهــا المنصة بيانــات أداء فعلية مرتبطة 

بهــا، أمــا الغالبيــة العظمــى فلديها فقط بيانات مســبقة عن 
األداء المتوقع.

ويمثل الشكالن 34 و35 نوعين من النواتج التي يمكن 
الحصول عليها.

ويمكن لمنصة عربية من هذا النوع أن تكون أداة قوية 
لتخفيف المخاطر، غير أن أي تنفيذ لهذا االقتراح ينبغي أن 

يكفل إمكانية جمع بيانات األداء الحقيقية واالنتقال نحو 
جمع البيانات تلقائيًا.

2. مواصفات وزارة الطاقة في الواليات المتحدة لتبادل بيانات الطاقة في المباني 
ومنصة البيانات القياسية عن كفاءة استخدام الطاقة 

من العوائق أمام تبادل البيانات عن المباني ومقارنتها االفتقار 
إلى توحيد المصطلحات، حتى تلك التي تبدو، أول وهلة، 

واضحة، كمساحة األرضية، فهذه يمكن أن تعني أشياء 
كثيرة، بما في ذلك المساحة الداخلية اإلجمالية، ومساحة 
الطابق اإلجمالية، والمساحة األرضية القابلة لإليجار. وقد 

مّولت وزارة الطاقة في الواليات المتحدة مشروع مواصفات 
تبادل بيانات الطاقة في المباني BEDES التي ُطورت 

بالتعاون مع أصحاب المصلحة وُحددت فيها مصطلحات 
البيانات وتعريفاتها وأنساق تعبئتها في النماذج لتيسير 

تبادل بيانات خصائص المباني واستخدام الطاقة. ويحتوي 
قاموس المواصفات على مجموعة مشتركة من المصطلحات 

والتعريفات لخصائص المباني وتدابير الكفاءة واستخدام 
الطاقة التي تمكن االستفادة منها في دعم تحليل األداء 

الطاقي في المباني.

الشكل 34. عينة بيانات مستقاة من منصة تخفيف 
مخاطر مشاريع كفاءة استخدام الطاقة التابعة لمجموعة 

المؤسسات المالية المعنية بكفاءة استخدام الطاقة: توزيع 
فترات استرداد 10 في المائة و25 في المائة و75 في 

المائة و90 في المائة من التكاليف حسب نوع التدبير
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US Department of Energy. SEED FAQ. Available at https://www.energy.gov/eere/buildings/seed-platform-frequently-  .62
.asked-questions

الشكل 35. مثال رسم بياني مستقى من منصة تخفيف مخاطر مشاريع كفاءة استخدام الطاقة التابعة لمجموعة المؤسسات 
المالية المعنية بكفاءة استخدام الطاقة: التوفير في استهالك الطاقة حسب متوسط فترة استرداد التكاليف ونوع المبنى

.Energy Efficiency Financial Institutions Group, 2017b. EEFIG De-risking Energy Efficiency Platform )DEEP( :المصدر

ومن بين تطبيقات مشروع المواصفات منصة البيانات 
القياسية عن كفاءة استخدام الطاقة SEED التي أطلقتها 

وزارة الطاقة في الواليات المتحدة »لمساعدة الوكاالت 
العامة التي تقوم إما بتنفيذ لوائح اإلبالغ عن أداء المباني 

و/أو تتتبع أداء مبانيها الخاصة«62. وتجّنب هذه المنصة 
السلطات العامة عناء القيام باستثمارات مزدوجة في نظم 

جمع بيانات المشاريع واإلبالغ عنها.

 eProject ومن تطبيقات مشروع المواصفات األخرى تطبيق
Builder، وهو منصة آمنة إلدارة البيانات على شبكة 

اإلنترنت تسمح لشركات خدمات الطاقة والمنتفعين بصيانة 
المعلومات وتتبعها واإلبالغ عنها لمحافظ مشاريع الطاقة 

الخاصة بها، كما أنها تيسر التعاون بين المنتفعين ومنفذي 
المشاريع، وتسمح بعقد مقارنات بين المشاريع ومقاييس أداء 

المشاريع، وتولد إحصاءات وتقارير لمحافظ المشاريع.

ويمكن لهذه التطبيقات أن تساعد على تخفيف مخاطر 
المشاريع بالتوحيد القياسي لبيانات أداء المباني ومشاريع 

كفاءة استخدام الطاقة. ويمكن تطوير وتنفيذ صيغ إقليمية 
عربية، قد تستند إلى النظم األساسية األمريكية هذه.

ياء. تطوير واعتماد المعايير واألدوات القياسية 
يتطلــب تمويــل أٍي مــن المشــاريع أو فئــات األصــول على 
نطــاق واســع توحيــد المعاييــر لخفــض تكاليــف الصفقات 

ومخاطرهــا، وتيســير بنــاء القــدرات ضمــن القطــاع المالي، 
وتمكيــن األســواق الثانويــة مــن التطــور. وذلــك ينطبق على 

جميــع المنتجــات الماليــة. فالتمويــل الواســع النطــاق للرهون 
العقاريــة أو قــروض الســيارات، مثــاًل، غيــر ممكــن دون درجة 

عاليــة مــن التوحيــد القياســي. ومثــاًل، عندما بدأت مشــاريع 
طاقــة الريــاح فــي الظهــور في أوائــل التســعينات لم يكن 

تمويلهــا موحــدًا قياســيًا، أمــا اآلن فقــد أصبحــت موحدًة 
قياســيًا إلــى حــد كبيــر الطــرق التــي ُتطّور بها المشــاريع وتوّثق 

وُتجمــع بهــا البيانــات وتحّلــل وينّظــم بهــا التمويــل. هكذا، 
أصبــح تمويــل طاقــة الريــاح اليــوم صناعــة عالميــة على نطاق 

واســع في ســوقها العديد من المشــاركين. ورغم أن كفاءة 
اســتخدام الطاقــة أكثــر تغايــرًا مــن طاقــة الرياح، مثــاًل، يتعين 

علــى واضعــي السياســات وغيرهــم من أصحــاب المصلحة 
ســعيًا إلى توســيع نطاق االســتثمار.
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1. التوحيد القياسي لتطوير وتوثيق المشاريع: مشروع ثقة المستثمر
كما بّينا أعاله، أحد مصادر المخاطر وزيادة تكاليف الصفقات 
هو االفتقار إلى التوحيد القياسي في وضع وتوثيق مشاريع 

كفاءة استخدام الطاقة. ورغم وجود معايير للتصميم في 
معظم البلدان، فإن تطبيقها قد يختلف، كما قد تختلف الطرق 

الدقيقة لحسابات وفور الطاقة، واالفتراضات الرئيسية 
األساسية لهذه الحسابات، ومدى اعتبار متغيرات كالطقس، 

واستخدام العمليات وخطط الصيانة، واستخدام خطط 
القياس والتحقق، واستخدام خطط التشغيل المبدئي 

تمهيدًا لالستالم، والطريقة التي توثق بها المشاريع وتقدم 
لالستثمار. ويزيد ذلك تكاليف الصفقات، إذ يتعين على 

المستثمرين أو المقرضين، أو حتى صّناع القرار الداخليين، 
النظر في استخدام مهندسي طرف ثالث لمراجعة المقترحات 
وتقييمها وتقدير مخاطرها، كما أنه يعوق بناء المستثمرين أو 

المقرضين للقدرات البشرية في هذا المجال واالستثمار في 
نظم تساعد على زيادة االستثمار.

ومــن الُنهــج المتبعــة فــي توحيد المعايير، نهج اســتخدم 
فــي الواليــات المتحــدة واالتحــاد األوروبي وكندا، هو نظام 

شــهادات »كفاءة اســتخدام الطاقة الجاهزة لالســتثمار 
IREE«، التي يصدرها مشــروع ثقة المســتثمر. ويســتخدم 

هــذا النظــام مجموعــة من البروتوكــوالت المفتوحة المصدر 
التي ُتطور ألنواع مختلفة من المشــاريع، مثل مشــاريع 

التكنولوجيــا المفــردة البســيطة أو المشــاريع المعقدة المتعددة 
التكنولوجيــات. ويمكــن اعتبــار مطوري المشــاريع معتمدين 

من مشــروع ثقة المســتثمر اســتنادًا إلى مؤهالتهم وخبراتهم 

وبعــد اجتيازهــم دورة تدريبيــة مصّدقة من مشــروع ثقة 
المســتثمر. ويمكن اعتماد المشــاريع كمشــاريع تتوفر لها كفاءة 

اســتخدام الطاقة الجاهزة لالســتثمار إذا كانت قد:

طّورها مطّور مشــاريع معتمد من مشــروع ثقة المســتثمر.	 
ُطــّورت ووّثقــت وفقــًا لبروتوكول مناســب من بروتوكوالت 	 

مشــروع ثقة المستثمر.
قّيمهــا أخصائــي ضمــان جودة معتمد من مشــروع ثقة 	 

المستثمر.

ورغم أن اســتخدام اعتماد كفاءة اســتخدام الطاقة الجاهزة 
لالســتثمار ال يــزال فــي مراحلــه األولــى في أوروبا )وهو أكثر 
 Munich تطــورًا فــي الواليــات المتحدة(، فقد أثبتت شــركة

Re، وهي مزود للتأمين على مشــاريع كفاءة اســتخدام 
الطاقــة، قــدرة هــذا االعتماد علــى تقليل مخاطر األداء 

وتكاليــف الصفقــات، إذ تقــدم هــذه الشــركة تأمينًا أقل على 
المشــاريع المعتمــدة وال تتطلــب لهــا تقييمًا هندســيًا من طرف 

ثالــث يشــّكل تكلفة إضافية.

وفــي االتحــاد األوروبــي، دعم برنامج هورايزون 2020 
تطوير مشــروع ثقة المســتثمر. وبما أن لكل بلد في االتحاد 

األوروبــي معاييــر تقنيــة مختلفــة، كان على البروتوكوالت 
أن تســمح باختالفــات بيــن البلــدان مــع الحفاظ على معيار 

جــودة مشــترك. ويفتــرض أن يكــون هذا النهــج ممكنًا أيضًا في 
المنطقــة العربية.

2. التوحيد القياسي للعقود
التوحيد القياسي مهم أيضًا للعقود، ال سيما عقود األداء 

الطاقي. فهذه العقود معقدة بطبيعتها، واالفتقار إلى التوحيد 
القياسي يعوق اعتمادها. ويقلل التوحيد القياسي تكاليف 

الصفقات ويخفف المخاطر لدى البحث عن رأسمال طرف ثالث 

لمشاريع ُتنفذ بموجب عقد أداء طاقي. كما أن هناك حاجة 
إلى التوحيد القياسي أثناء عملية وضع هذه العقود وشرائها.

وقد قام عدد من المبادرات في أنحاء العالم بالتوحيد القياسي 
لعقود األداء الطاقي، يرد في الجدول 14 ملخص لبعضها.

3. أدوات قياسية أخرى
يمكن لعدد من األدوات الموحدة قياسيًا بناء القدرات وتطوير 

سوق تمويل كفاءة استخدام الطاقة. وتشمل المجاالت التي 
تكون فيها األدوات مهمة، على سبيل المثال ال الحصر:

التقييم األولي لمشاريع كفاءة استخدام الطاقة المحتملة 	 
التي يمكن استخدامها لترويج المشاريع لصانعي القرار.

تقدير قيمة ومخاطر مشاريع كفاءة استخدام الطاقة/	 
ضمان االكتتاب في مشاريع كفاءة استخدام الطاقة.

مزاوجة المشاريع مع مصادر التمويل.	 

وال يشمل ذلك األدوات التقنية العديدة المتاحة للمساعدة 
على تطوير وهندسة مشاريع كفاءة استخدام الطاقة.
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المصدرالتاريخالناشرالبلدالعنوان

نموذج عقد األداء 
رابطة مالكي ومديري الواليات المتحدة الطاقي

2008المباني 

 Building Owners
 and Managers

 Association
 International
)BOMA(, 2020

االتحاد األوروبييوروكونتركت

وكالة الطاقة في برلين، 
وكالة الطاقة النمساوية 

باإلضافة إلى أعضاء 
آخرين في اتحاد وكاالت 

الطاقة 

2007 European
Commission, n.d.

عقد األداء الطاقي 
2015حكومة المملكة المتحدةالمملكة المتحدةالنموذجي

 United Kingdom
 Department of

 Energy and Climate
 Change, 2015

وثائق نموذجية لمشروع 
عقد أداء للتوفير في 

استهالك الطاقة
وزارة الطاقة في الواليات المتحدة

بال تاريخالواليات المتحدة
 United States,

 Department of
Energy, n.d.

دبيعقد الوفور المشتركة
مكتب التنظيم والرقابة 
لقطاع الكهرباء والمياه 

في دبي
بال تاريخ 

 Regulatory and
 Supervisory Bureau,

2020

الجدول 14. بعض المبادرات العالمية للتوحيد القياسي لعقود األداء الطاقي

المصدر: جمعها المؤلف، اإلسكوا.

مجموعة أدوات ضمان االكتتاب التي وضعتها 
مجموعة المؤسسات المالية المعنية بكفاءة 

استخدام الطاقة

ُصممت مجموعة أدوات ضمان االكتتاب هذه لمساعدة 
المؤسسات المالية على توسيع نطاق بّث رأس المال في كفاءة 

استخدام الطاقة مع أخذ األهداف التالية باالعتبار:

مساعدة المنشئين والمحللين وإدارات المخاطر في المؤسسات 	 
المالية على التوصل إلى فهم أفضل لطبيعة االستثمارات في 

كفاءة استخدام الطاقة، وبالتالي، إلى تقييم أفضل لقيمتها 
ولمخاطرها على حدٍّ سواء.

توفير إطار مشترك لتقييم االستثمارات في كفاءة استخدام 	 
الطاقة وتحليل المخاطر بما يمّكن التدريب وبناء القدرات على 

أساس عمليات موحدة قياسيًا وفهم موحد قياسيًا.
مساعدة المطّورين والمالكين الذين يسعون الجتذاب رأس 	 

المال الخارجي لمشاريع كفاءة استخدام الطاقة على تطوير 
المشاريع بطريقة تلبي على نحو أفضل احتياجات المؤسسات 

المالية.
ترويج لغة مشتركة بين مطوري المشاريع وأصحاب المشاريع 	 

والمؤسسات المالية.
ويمكن أن تصبح مجموعة أدوات ضمان االكتتاب أساسًا لحزم 

تدريب للمؤسسات المالية التي تنظر في استخدام رأس المال في 
كفاءة استخدام الطاقة63.
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4. نظم إصدار الشهادات واالعتماد
يمكن لُنظم إصدار الشهادات واالعتماد، سواء للممارسين 
األفراد أم للشركات، بناء القدرات، وبالتالي بناء الثقة في 

 مقترحات كفاءة استخدام الطاقة وخدمات الطاقة،

 ما يساعد على زيادة دفق الصفقات. ومن األمثلة
 على ذلك نظاما اعتماد شركات خدمات الطاقة

في دبي وسنغافورة.

 For more information, see Energy Efficiency Financial Institutions Group, 2017a. EEFIG Underwriting Toolkit. Value and  .63
 Risk Appraisal for Energy Efficiency Financing; Energy Efficiency Financial Institutions Group, n.d. The Energy Efficiency

.Financial Institutions Group

اإلطار 28. نظام اعتماد شركات خدمات الطاقة 
في سنغافورة

وفقًا لما ذكرته »سنغافورة الكفاءة في استخدام الطاقة«، 
وهي وكالة تابعة لحكومة سنغافورة، الهدف العام لالعتماد هو 

تعزيز الكفاءة المهنية لشركات خدمات الطاقة ونوعية الخدمات 
التي تقدمها. ومن شأن ذلك أن يعزز الثقة في قطاع خدمات 
الطاقة ويساعد على تعزيز نمو هذه الصناعة. وهذا تدبير هام 

لتطوير السوق. ويمكن أن يؤدي نظام االعتماد إلى المزايا التالية:
تطويــر شــركات خدمــات طاقة مهنية ومهندســي طاقة 	 

مؤهلين.
تعزيز مكانة شركات خدمات الطاقة، ال سيما خدمات تدقيق 	 

الطاقة.
دعم إجراءات شراء واختيار الخدمات.	 
دعم خطط تحفيز القطاع العام على تعزيز كفاءة استخدام 	 

الطاقة.
خفض االدعاءات الكاذبة في أوساط الجهات العاملة في هذا 	 

الميدان.

وهناك مستويات من االعتماد مختلفة للمستويات المختلفة من 
الخبرة وألنواع الخبرة في الُنظم التي تمتلكها شركات خدمات 

الطاقة.

 Energy Efficient Singapore, 2020. Programmes and :المصدر

.Grants. ESCO Accreditation Scheme

اإلطار 27. نظام اعتماد شركات خدمات 
الطاقة في دبي

سبق أن ذكرنا نظام اعتماد شركات خدمات الطاقة في دبي لدى 
عرضنا لعمل شركة االتحاد لخدمات الطاقة. ويهدف نظام االعتماد 

إلى منح المنتفعين المحتملين الثقة لدى التعاقد مع شركات 
خدمات الطاقة من خالل التنويه بالشركات التي لديها موظفين 
مؤهلين بشكل مناسب وتتمتع بوضع مالي قوي وسجل حافل 

في تحقيق مشاريع للتوفير في استهالك الطاقة بنجاح في دبي.

وتتبع المملكة العربية السعودية نموذجًا مماثاًل. ويوصى باتباع 
هذا النهج في البلدان األخرى التي تهدف إلى استخدام شركة 

فائقة لخدمات الطاقة لتطوير سوق شركات خدمات الطاقة.

 Regulatory and Supervisory Board, 2020. ESCO :المصدر

Accreditation



97

تطوير لغة مشتركة لتمويل
كفاءة استخدام الطاقة

10
لزيادة تدفقات االستثمار إلى كفاءة استخدام الطاقة، هناك حاجة في جميع األسواق إلى تعزيز التواصل بين مهنيي كفاءة استخدام 

الطاقة ومهنيي التمويل. فالمهنتان تتحدثان لغتين مختلفتين تمامًا، ويشكل االفتقار إلى التواصل عائقًا أمام تطوير مشاريع وبرامج قابلة 
للتمويل. يّقدم هذا الفصل قاموسًا للمصطلحات الشائعة لفائدة المتخصصين في المجالين.

التعريفالمصطلح بالعربيةالمصطلح باإلنجليزية

DEEMED SAVINGS الوفور المفترضة

الوفور المفترضة طريقة تقدر بها وفور الطاقة المستقبلية على 
أساس نظري دون تطّلب قياس أداء مشروع كفاءة استخدام الطاقة 

بعد التنفيذ. وقد اعتبر البعض خطأ نهج الوفور المفترضة خيارًا 
 EVO للقياس والتحقق، واقترح أن تضيفها »منظمة تقييم الكفاءة

في »البروتوكول الدولي لقياس األداء والتحقق IPMVP« المعترف 
به عالميًا وسيلة خامسة للقياس والتحقق. ولكن، بما أن الوفور 
المفترضة ال تشمل قياس استخدام الطاقة بعد التنفيذ، ال يمكن 

اعتبارها طريقة قياس وتحقق، وبالتالي ال يمكن أبدًا أن تكون خيارًا 
.IPMVP من خيارات

.Efficiency Valuation Organization, 2019 :المصدر

DEEP RETROFITالتعديل التحديثي العميق

يعني التعديل التحديثي العميق تنفيذ مجموعة من تدابير كفاءة 
استخدام الطاقة تحقق مستوًى عاليًا من وفور الطاقة. وفي حين ال 

يوجد تعريف مقبول عالميًا للتحديث العميق، فإن مشروع المرفق 61 
لبرنامج الوكالة الدولية للطاقة في المباني والمجتمعات المحلية عّرفه 
على أنه مشروع رئيسي لتجديد المباني ُتخّفض فيه كثافة استخدام 

الطاقة في الموقع، بما في ذلك األحمال الموصولة، بنسبة 50 في 
المائة على األقل بالمقارنة مع خط األساس قبل التجديد.

.International Energy Agency, 2017 :المصدر

ألف. مقدمة
كفاءة استخدام الطاقة والتمويل مجاال خبرة مختلفان لكل 
منهما لغة مختلفة جدًا عن لغة اآلخر. وعلى عكس ما حدث 

في مجال تطوير الطاقات المتجددة، مثاًل، لم يكن هناك 
عمومًا سوى تواصل ضئيل جدًا بين مهنيي كفاءة استخدام 

الطاقة ومهنيي الشؤون المالية، إذ كانت مبالغ استثمارات 
األطراف الثالثة في كفاءة استخدام الطاقة صغيرة. وهذا 

يعني أن لكل مجموعة لغتها وأن من المهم لزيادة االستثمار 
في كفاءة استخدام الطاقة بناء لغة مشتركة بينهما. 

يستعرض هذا الفصل بعض أهم مفاهيم كفاءة استخدام 
الطاقة وتمويل كفاءة استخدام الطاقة، وهو بمثابة نقطة 

انطالق نحو تعريف لغة قياسية.

باء. التعريفات: الطاقة
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عادًة تنطوي التعديالت التحديثية العميقة على تحليل كامل للمبنى 
واتخاذ المزيج األمثل من تدابير كفاءة استخدام الطاقة، بما في ذلك 

إدخال تغييرات على نسيج المبنى وعلى التدفئة والتهوية وتكييف 
الهواء والضوابط وعلى اإلنارة واألجهزة، وتبني نهج التفكير النظمي. 

وتنبغي مقارنة التعديالت التحديثية العميقة بالتعديالت التحديثية 
التي تحقق مستوى أدنى من الوفور، عادًة من خالل تنفيذ مجموعة 

محدودة من تدابير كفاءة استخدام الطاقة البسيطة مثل التدفئة 
والتهوية وتكييف الهواء أو الضوابط أو ترقيات اإلنارة.

DEMAND RESPONSEاالستجابة للطلب

تعني االستجابة للطلب أن يعّدل مستخدمو الطاقة استهالكهم 
استجابة إلشارة أو حافز من مزود الطاقة.

.Association for Distributed Energy, 2020 :المصدر

عادة ُتشّغل االستجابة للطلب في أوقات ارتفاع الطلب كوسيلة 
لتحقيق التوازن بين العرض والطلب. يمكن أن تكون اإلشارات يدوية 

أو تلقائية وتؤدي إلى خفض الطلب، مثاًل، عن طريق إيقاف األحمال 
غير األساسية. ويمكن أن تكون االستجابة للطلب إلزامية أو طوعية، 
ويمكن لمزود الطاقة تحفيز المستهلكين على اتخاذ تدابير استجابة 

للطلب. تقليديًا، كان ُينظر إلى االستجابة للطلب على أنه قيام 
المستهلكين بتقليل الطلب، ولكن وبشكل متزايد، خاصة في األسواق 

ذات المستويات العالية من الطاقة المتجددة المتغيرة، يمكن أن 
يشمل ذلك قيام المستهلكين بزيادة الطلب.

وفي العادة، ترتبط االستجابة للطلب في الذهن بالكهرباء مع أنه 
يمكن، من حيث المبدأ، أن تطّبق على استهالك الغاز أيضًا.

 DISTRIBUTED ENERGY
RESOURCEمورد الطاقة الموزعة

مورد الطاقة الموزعة هو مورد يقع بالقرب من المستهلك يوفر له 
احتياجاته الفورية من الكهرباء والطاقة كلها أو بعضها، ويمكن أيضًا 

أن تستخدمه شبكة التوزيع إما لخفض الطلب )العتبارات كفاءة 
استخدام الطاقة( أو لتوفير العرض لتلبية احتياجات الطاقة أو 

القدرة أو الخدمة اإلضافية. وهذه الموارد التي توفر الكهرباء أو 
الطاقة الحرارية صغيرة الحجم متصلة بشبكة التوزيع وقريبة من 

الِحمل. ومن األمثلة على األنواع المختلفة منها الطاقة الشمسية 
الكهروضوئية، وطاقة الرياح، ونظم الحرارة والطاقة المشتركة، 
وتخزين الطاقة، ونظم االستجابة للطلب، والعربات الكهربائية، 

والشبكات المتناهية الصغر، وكفاءة استخدام الطاقة.

.United States, Department of Energy, 2018 :المصدر

EMBODIED ENERGYالطاقة الُمتضّمنة

الطاقة الُمتضّمنة هي الطاقة اإلجمالية المطلوبة الستخراج وتجهيز 
وتصنيع وتسليم المباني. على عكس تقييمات دورة الحياة، التي تقيم 

جميع اآلثار على مدى حياة مادة أو عنصر أو مبنى، ال تأخذ الطاقة 
المتضمنة باالعتبار سوى الجانب األمامي لتأثير مواد البناء، وال تشمل 

تشغيل المواد وال التخلص منها.

.European Commission, 2020 :المصدر

ومع زيادة كفاءة استخدام الطاقة في تشغيل المباني، تصبح كمية 
الطاقة المتضمنة أكبر وزنًا.
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ENERGY AS A SERVICEالطاقة كخدمة

في قطاع الكهرباء، ُتوّفر نماذج تقديم الخدمة، التي يشار إليها عادة 
باسم الطاقة كخدمة للمستهلك خدمات طاقة، كاإلنارة، مقابل رسوم 

متكررة. ويستفيد المستهلك من اجتناب مدفوعات الكهرباء المباشرة 
والترقيات المكلفة للمعدات الكهربائية والبرمجيات وإدارة األجهزة 

مع االستمرار في االستفادة من الخدمة. وعلى غرار نماذج الخدمات 
في القطاعات األخرى، يمكن للطاقة كخدمة أن تجعل التكنولوجيا 

األفضل )مثل أجهزة وبرامج الطاقة( أيسر منااًل وأن تفيد المستهلكين 
وشركات الخدمات وشبكة الكهرباء وربما المجتمع بشكل عام.

.Resources for the Future, 2019 :المصدر

 ENERGY CONSERVATION
MEASUREتدابير الحفاظ على الطاقة

تدبير الحفاظ على الطاقة هو أي تدخل بقصد خفض استخدام 
الطاقة ألي عملية معينة. ويمكن أن يكون تدخاًل بتكنولوجيا مفردًا 

كاإلنارة بالصمامات الثنائية الباعثة للضوء أو تدخاًل بمجموعة 
من التكنولوجيات المتعددة في المشاريع المعقدة. ويستعاض عن 
مصطلح »تدابير الحفاظ على الطاقة« بصورة متزايدة بمصطلح 

»تدابير كفاءة استخدام الطاقة EEM« )أنظر أدناه(.

ENERGY EFFICIENCYكفاءة استخدام الطاقة

تعني كفاءة استخدام الطاقة نسبة الناتج، أكان أداء أم خدمة أم 
سلعة أم طاقة، إلى كمية الطاقة المستخدمة.

.European Commission, 2012 :المصدر

 ENERGY EFFICIENCY AS
A SERVICEكفاءة استخدام الطاقة كخدمة

كفاءة استخدام الطاقة كخدمة هي حل تمويلي للدفع مقابل األداء 
خارج الميزانية العمومية يسمح للمنتفع بتنفيذ مشاريع كفاءة 

استخدام للطاقة أو المياه دون إنفاق رأسمالي مسبق. ويدفع مقدم 
الخدمة تكاليف تطوير المشاريع والبناء والصيانة. وحال تشغيل 
المشروع، يقوم الُمنتفع بالدفع لقاء الخدمة حسب وفور الطاقة 

الفعلية أو مقاييس أخرى ألداء المعدات، ما يؤدي إلى انخفاض فوري 
في نفقات التشغيل. واتفاق خدمات الطاقة ESA هو أكثر أنواع 

الترتيبات شيوعًا، لكن هناك نماذج أخرى مستخدمة أيضًا مثل اتفاق 
استخدام اإلنارة كخدمة واتفاق االشتراك في الطاقة.

 United States Department of Energy, Better :المصدر
.Building, n.d

 ENERGY EFFICIENCY
IMPROVEMENTتحسين كفاءة استخدام الطاقة

يمّثل تحسين كفاءة استخدام الطاقة زيادة كفاءة استخدام الطاقة 
نتيجة تغّيرات تكنولوجية وسلوكية و/أو اقتصادية.

.International Standards Organization, 2015 :المصدر

 ENERGY EFFICIENCY
MEASUREهي نفسها تدابير الحفاظ على الطاقة.تدابير كفاءة استخدام الطاقة

 ENERGY EFFICIENCY
NETWORKشبكة كفاءة استخدام الطاقة

شبكة كفاءة استخدام الطاقة هي مفهوم لتسريع تقدم كفاءة استخدام 
الطاقة في الشركات. وقد ُوضع في سويسرا أول مرة في أواخر 

ثمانينات القرن الماضي. ومنذ ذلك الحين، ُنقل هذا النهج بنجاح إلى 
بلدان أخرى داخل أوروبا وخارجها، بما في ذلك النمسا وألمانيا وفرنسا 

وإيطاليا والسويد وكندا والصين واليابان والواليات المتحدة.

.Odyssee-Mure, 2016 :المصدر
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ENERGY INTENSITYكثافة الطاقة

ُتقاس كثافة الطاقة بكمية الطاقة المطلوبة لكل وحدة ناتجة من 
النشاط المعني. وعلى المستوى الكلي القتصاد الطاقة، تقاس الكثافة 
على أنها الطاقة/الناتج المحلي اإلجمالي. ولتتبع الهدف 7 من أهداف 

التنمية المستدامة، ُتستخدم التعريفات التالية لكثافة الطاقة:
االقتصاد العام: نسبة إجمالي إمدادات الطاقة األولية إلى الناتج 
المحلي اإلجمالي محتسبة بـ ميجا جول/الناتج المحلي اإلجمالي 

بمعادل القوة الشرائية للدوالر لعام 2011.
الخدمات: نسبة إجمالي االستهالك النهائي للطاقة إلى الخدمات 

محتسبة بـ ميجا جول/القيمة المضافة للخدمات بمعادل القوة 
الشرائية للدوالر لعام 2011.

قطاع اإلسكان: نسبة إجمالي استهالك الطاقة النهائي لقطاع اإلسكان 
إلى مساحة هذا القطاع محتسبة بـ ميجا جول/)المساحة األرضية 

للمساكن باألمتار المربعة(.

.International Energy Agency and others, 2019 :المصدر

 ENERGY PERFORMANCE
CONTRACTعقد األداء الطاقي

يعرف عقد األداء الطاقي بأنه عقد ُتوّفر بموجبه تدابير لكفاءة 
استخدام الطاقة وُيتحقق منها وُترصد خالل مدة العقد بأكملها، 

وُيدفع ثمنها باإلشارة إلى مستوى مّتفق عليه تعاقديًا من تحسين 
كفاءة استخدام الطاقة أو معيار آخر متفق عليه كالوفور المالية.

 United Kingdom, Department of Energy and :المصدر
.Climate Change, 2015

 ENERGY PERFORMANCE
CONTRACTINGالتعاقد على األداء الطاقي

 التعاقد على األداء الطاقي يعني ترتيبًا تعاقديًا بين المستفيد ومقدم 
تدبير تحسين كفاءة استخدام الطاقة ُيتحقق منه وُيرصد خالل مدة 

العقد بأكملها، بحيث يدفع لقاء االستثمارات في هذا التدبير )العمل أو 
اإلمداد أو الخدمة( بالعالقة مع مستوى متفق عليه تعاقديًا لتحسين 

كفاءة استخدام الطاقة أو معيار آخر متفق عليه لألداء الطاقي، 
كالتوفير المالي.

.European Commission, 2012 :المصدر

في عقد األداء الطاقي، يقوم المقاول، وهو عادة شركة لخدمات 
الطاقة، بتصميم وتقديم مجموعة من تدابير كفاءة استخدام الطاقة 

ويضمن أداءها طوال مدة العقد. وكثيرًا ما ترتبط هذه العقود بتمويل 
من طرف ثالث لكفاءة استخدام الطاقة. وقد استخدمت أساسًا في 

القطاع العام.

ENERGY PRODUCTIVITYإنتاجية الطاقة

إنتاجية الطاقة هي مقياس للفائدة االقتصادية المتولدة من كل 
وحدة من وحدات الطاقة المستخدمة، وُتحتسب بقسمة الناتج 

االقتصادي اإلجمالي )مثاًل، الناتج المحلي اإلجمالي أو اإليرادات( على 
كمية الطاقة المستهلكة )مثاًل، براميل النفط المكافئ، أو كيلوواط-

ساعة من الكهرباء(.

على المستوى الكلي لالقتصاد، إنتاجية الطاقة هي عكس كثافة 
الطاقة )الناتج المحلي اإلجمالي/الطاقة(. وتتأثر إنتاجية الطاقة في 

االقتصاد بكفاءة استخدام الطاقة وبهيكل االقتصاد.

.Alliance to Save Energy, n.d. :المصدر
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ENERGY SERVICEخدمة الطاقة

خدمة الطاقة هي الفائدة المادية أو المنفعة أو السلعة المستمدة من 
مزيج من الطاقة مع التكنولوجيا الموفرة للطاقة أو مع التدابير، التي 
قد تشمل العمليات والصيانة والتحكم، الالزمة لتقديم الخدمة، وهي 

ُتقّدم على أساس عقد، والتي ثبت أنها في الظروف العادية تؤدي 
إلى تحسين كفاءة استخدام الطاقة بشكل يمكن التحقق منه وقابل 

للقياس أو قابل للتقدير أو إلى وفور في الطاقة األولية.

.European Commission, 2012 :المصدر

 ENERGY SERVICE
COMPANYشركة خدمات الطاقة

شركة خدمات الطاقة هي شركة ُتقّدم خدمات قد تشمل تنفيذ 
مشاريع كفاءة استخدام الطاقة )وكذلك مشاريع الطاقة المتجددة(، 

في كثير من الحاالت على أساس تسليم المشروع جاهزًا. والخصائص 
الرئيسية الثالث لشركات خدمات الطاقة هي التالية:

. تضمن شركات خدمات الطاقة توفير الطاقة و/أو توفير المستوى 
نفسه من خدمات الطاقة بتكلفة أقل. ويمكن أن يتخذ ضمان األداء 
أشكااًل عدة، إذ يمكن أن يتمحور حول التدفق الفعلي لوفور الطاقة 

من المشروع، أو ينص على أن تكون وفور الطاقة كافية لسداد 
تكاليف خدمة الدين الشهرية، أو على أن ُيَقّدم مستوى خدمة الطاقة 

نفسه مقابل مبلغ أقل من المال.
. ترتبط المدفوعات التي تتلقاها شركة خدمات الطاقة ارتباطًا 

مباشرًا بوفور الطاقة التي تتحقق.
. يمكن لشركات خدمات الطاقة أن تمول تشغيل نظام الطاقة أو 

تساعد على ترتيب التمويل لذلك عن طريق تقديم ضمانة توفير في 
االستهالك.

لذا، تقبل شركات خدمات الطاقة قدرًا من المخاطر لتحقيق تحسينات 
في كفاءة استخدام الطاقة في المرفق المعني، وتتلقى مدفوعاتها 

مقابل الخدمات المقدمة )كليًا أو جزئيًا على األقل( على أساس 
تحقيق تلك التحسينات.

.Joint Research Centre, 2020 :المصدر

 ENERGY SAVINGS
 PERFORMANCE

CONTRACT
عقد أداء التوفير في استهالك 

الطاقة

عقد أداء التوفير في استهالك الطاقة هو نهج محايد من حيث 
الموازنة المالية إلجراء تحسينات على المباني تقلل استخدام الطاقة 

)والمياه في بعض األحيان( وترفع درجة الكفاءة التشغيلية.

.United States Department of Energy, n.d.c. :المصدر

عقود أداء التوفير في استهالك الطاقة هي أساسًا عقود األداء 
الطاقي نفسها. ومصطلح »عقد أداء التوفير في استهالك الطاقة« 

أكثر شيوعًا في الواليات المتحدة، ال سيما فيما يتعلق بالمشاريع 
الفيدرالية ومشاريع الواليات، أما مصطلح »عقد األداء الطاقي« فأكثر 

شيوعًا في أوروبا وأماكن أخرى.

 GRID-INTERACTIVE
EFFICIENT BUILDINGS

المباني الكفؤة التفاعلية مع 
الشبكة

المبنى الكفؤ التفاعلي مع الشبكة هو مبنى موفر للطاقة يمتلك 
تقنيات ذكية تتميز باالستخدام النشط لموارد الطاقة الموزعة 

لتحسين استخدام الطاقة لخدمات الشبكة نفسها والحتياجات 
السكان وتفضيالتهم، وخفض التكاليف، وكل ذلك بطريقة مستمرة 

ومتكاملة.

.United States Department of Energy, 2019 :المصدر
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مع تطور نظم الكهرباء لتصل إلى مستويات أعلى من الطاقة 
المتجددة المتغيرة، هناك حاجة متزايدة إلى المرونة فيها. ويمكن 

لالستجابة للطلب توفير درجة من المرونة، ويتوخى أن تصبح 
المباني أكثر تفاعاًل مع الشبكة، وأن تعّدل الطلب تلقائيًا استجابة 

إلشارات صادرة عن الشبكة، سواء كانت هذه إشارات مادية أو 
إشارات سعرية.

وباإلضافة إلى ذلك، ستصبح لدى المزيد فالمزيد من المباني درجة 
من القدرة على توليد الطاقة من خالل مصادر طاقة متجددة كالتوليد 
الكهروضوئي و/أو التوليد المشترك/التوليد الثالثي. وستصبح المباني 

مستهلكة ومنتجة للكهرباء على حدٍّ سواء وتتفاعل بانتظام مع 
الشبكة بنشاط بداًل من أن تكون مجرد مستهلك سلبي. ويمكن أن 

يزود توفير الطاقة والخدمات اإلضافية للشبكة مصدرًا للدخل لمالكي 
المباني ويقلل من كثافة الكربون الذي تطلقه الشبكة.

 GUARANTEE OF
 ENERGY EFFICIENCY

IMPROVEMENT
ضمان تحسين كفاءة استخدام 

الطاقة

ضمان تحسين كفاءة استخدام الطاقة هو التزام ُمقّدم الخدمة 
بتحقيق تحسين كمي على كفاءة استخدام الطاقة )كما هو محدد في 

.)EN 15900:2010

.International Standards Organization, 2017 :المصدر

 INTERNATIONAL
 PERFORMANCE
 MEASUREMENT

 AND VERIFICATION
PROTOCOL

البروتوكول الدولي لقياس األداء 
والتحقق 

هذا البروتوكول معيار دولي لتقييم وفور الطاقة التي تنتجها مشاريع 
كفاءة استخدام الطاقة.

.Efficiency Valuation Organization, n.d :المصدر

 MANAGED ENERGY
SERVICES AGREEMENTاتفاقية خدمات الطاقة المدارة

تختلف اتفاقية خدمات الطاقة المدارة عن اتفاقية خدمات الطاقة. 
ففي الثانية، يقوم ُمقّدم الخدمة بتطوير وتمويل وتمّلك وتشغيل 

وصيانة كافة تدابير كفاءة استخدام الطاقة والمعدات التي ُترّكب 
خالل فترة المشروع، أما في الثانية فيتولى ُمقّدم الخدمة أيضًا 

اإلدارة األوسع نطاقًا للطاقة في مرفق الُمنتفع، بما في ذلك تحمل 
فواتير الشركة العامة، مقابل سلسلة من المدفوعات على أساس 

االستخدام التاريخي للطاقة لدى الُمنتفع.

.Institute for Market Transformation, n.d :المصدر

 MEASUREMENT AND
VERIFICATIONالقياس والتحقق

القياس والتحقق هو عملية تخطيط وقياس وجمع وتحليل البيانات 
بغرض التحقق من وفور الطاقة واإلبالغ عنها داخل مرفق واحد 

نتيجة لتنفيذ تدابير الحفاظ على الطاقة. وال يمكن قياس الوفور 
مباشرة، ألنها تمّثل عدم استخدام الطاقة قبل وبعد تنفيذ المشروع 
مع القيام بالتعديالت المناسبة ألخذ التغّيرات في الظروف باالعتبار.

تتكون أنشطة القياس والتحقق من بعض ما يلي أو كله:

	 معايرة وتركيب وصيانة العدادات.
	 جمع وفحص البيانات.

	 تطوير طريقة االحتساب والقيام بتقديرات مقبولة.
	 إجراء الحسابات على بيانات العدادات.

	 اإلبالغ وضمان الجودة وقيام طرف ثالث بالتحقق من صحة التقارير.

.Efficiency Valuation Organization, 2020 :المصدر
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 METERED ENERGY
 EFFICIENCY

 TRANSACTION
STRUCTURE

هيكل صفقات كفاءة استخدام 
الطاقة الُمقاسة بالعدادات

هذا نهج مختلف جوهري حيال كفاءة استخدام الطاقة، ففيه يبرم 
مستأجر الطاقة اتفاقًا طويل األجل مع مالك المبنى لحصاد وبيع 

وفور الطاقة المقاسة بالعدادات، وُتنتج الوفور من خالل استثمار 
رأس المال من المستثمر ودفع اإليجار لمالك المبنى، وتنشأ اإليرادات 

عن بيع وفور الطاقة إلى شركة اإلمدادات المحلية بموجب اتفاق 
مشابه التفاق شراء الطاقة.

 Metered Energy Efficiency Transaction Structure :المصدر
.Coalition, 2010

MULTIPLE BENEFITSفوائد متعددة

يهدف مصطلح الفوائد المتعددة إلى التقاط واقع كثيرًا ما ُيتجاهل 
هو أن االستثمار في كفاءة استخدام الطاقة يمكن أن يوفر العديد 

من الفوائد المختلفة للعديد من أصحاب المصلحة المختلفين. وتدرك 
البحوث الحديثة اإلمكانات الهائلة لكفاءة استخدام الطاقة سواء 

بالتخفيض المباشر للطلب على الطاقة والتكاليف المرتبطة بها )التي 
تجعل باإلمكان االستثمار في سلع وخدمات أخرى( أو بتيسير تحقيق 

أهداف أخرى )مثاًل، جعل البيئات الداخلية أكثر صحة أو تعزيز 
اإلنتاجية الصناعية(.

.International Energy Agency, 2014 :المصدر

وتشمل الفوائد المتعددة لتحسين كفاءة استخدام الطاقة، من بين 
جملة أمور، ما يلي:

	 رفع قيمة األصول.
	 زيادة الدخل المتاح.

	 تحقيق وفور في الموازنات العامة.
	 خفض تلوث الهواء المحلي.

	 التوظيف.
	 تحسين الصحة وتعزيز الرفاه.

	 تخفيف حدة الفقر.
	 رفع مستوى اإلنتاجية الصناعية.

	 آثار على االقتصاد الكلي )تخفيض الواردات، مثاًل(.
	 خفض انبعاثات غازات الدفيئة.

 NEARLY ZERO ENERGY
BUILDINGمبنى صفري الطاقة تقريبًا

هذا هو تعريف االتحاد األوروبي لمبنى ذي أداء طاقي عال جدًا، وفيه 
ُتغطى إلى حد كبير جدًا كمية الطاقة الضئيلة المطلوبة التي تقرب 

من الصفر من مصادر متجددة في الموقع أو في مكان قريب.

.European Commission, 2020 :المصدر

 NET ZERO CARBON
BUILDING

مبنى صفري صافي االنبعاثات 
الكربونية

هذا مبنى كفاءة استخدامه للطاقة عالية جدًا وفيه تعتمد 
االستخدامات التشغيلية المتبقية للطاقة على طاقة متجددة، ُيفّضل 

أن تكون في الموقع لكنها يمكن أيضًا أن تكون خارج الموقع، لتحقيق 
صافي انبعاثات كربونية يبلغ الصفر سنويًا.

.World Green Building Council, 2017 :المصدر
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وتأخذ تعريفات أخرى باالعتبار استخدام الطاقة التشغيلية 
واستخدام الطاقة في التشييد، بما في ذلك الكربون المتضمن. وقد 
وضع المجلس العالمي للمباني الخضراء تعريفًا إطاريًا لنهجين هما:

صافي الكربون صفر – التشييد: عندما يبلغ صافي االنبعاثات 
الكربونية المرتبطة بإنتاج مواد المبنى ومراحل بنائه حتى االنتهاء 
العملي منه الصفر أو يكون سلبيًا، من خالل استخدام التعويض أو 

بجعل الموقع مصّدرًا صافيًا للطاقة المتجددة.

صافي الكربون صفر – الطاقة التشغيلية: عندما تبلغ الكمية السنوية 
لالنبعاثات الكربونية المرتبطة بالطاقة التشغيلية للمبنى الصفر أو 

تكون سلبية. ويتسم المبنى من هذا النوع بكفاءة عالية في استخدام 
الطاقة ويعمل بالطاقة من مصادر متجددة في الموقع و/أو خارج 

الموقع، مع تعويض أي انبعاثات كربونية متبقية.
ويجري تطوير نهج ثالث يغطي دورة حياة المبنى كاملة.

.World Green Building Council, 2019 :المصدر

 NET ZERO ENERGY
BUILDINGمبنى صفري الطاقة

هذا مبنى يتسم بكفاءة استخدام الطاقة بحيث تكون الطاقة الفعلية 
التي يتلقاها مساوية للطاقة المتجددة التي يصّدرها أو أقل.

.United States Department of Energy, 2015 :المصدر
NZEB مصطلح قد يعني إما مبنى صفري الطاقة تقريبًا أو مبنى 

صفري الطاقة )أنظر أعاله(.

NON-ENERGY BENEFITSهذه هي الفوائد المتعددة لكفاءة استخدام الطاقة التي ال تتعلق فوائد غير متعلقة بالطاقة
بالطاقة )يرجى الرجوع إلى الفوائد المتعددة(.

ON BILL FINANCINGالتمويل على الفاتورة

يسمح التمويل على الفاتورة لُمنتفعي شركات اإلمدادات باالستثمار 
في تحسينات كفاءة استخدام الطاقة وسداد األموال من خالل 

رسوم إضافية على الفاتورة. وبموجب هذا النهج، يوفر طرف ثالث 
)مثاًل، مقدم خدمات الطاقة( التمويل مقدمًا لتحسين كفاءة استخدام 
الطاقة للمستثمر )مثاًل، المستأجر في مبنى تجاري(. ويقوم المستثمر 

بسداد القرض عن طريق فاتورة الطاقة. وفي كثير من الحاالت، 
ُينّظم السداد بحيث تساوي الوفور الشهرية في الطاقة التي تتحقق 

من خالل االستثمار أو تفوق مدفوعات سداد القرض. وإذا ما ُنّظم 
التمويل على الفاتورة تنظيمًا صحيحًا، فيمكنه أن يحّسن إلى حد 

كبير فرص الحصول على التمويل.

.OECD, 2015 :المصدر

في العديد من األسواق، تكون مخاطر السداد على الفاتورة أقل، إذ 
أن معدالت التخلف عن سداد الفواتير أقل بالمقارنة مع سداد أصناف 

االقتراض العام األخرى.

ON BILL REPAYMENTمصطلح السداد على الفاتورة هو مصطلح بديل لمصطلح التمويل السداد على الفاتورة
على الفاتورة.

ONE STOP SHOPمحطة خدمات شاملة

تهدف محطة الخدمات الشاملة إلى توفير خدمات متكاملة 
للمباني القائمة. وهي توفر حاًل جاهزًا يزيل حاجة مالكي المباني 
إلى االتصال، وربما التعاقد، مع العديد من المقاولين المختلفين. 

وباإلضافة إلى زيادة التكلفة وتعقيد عملية التجديد، يزيد االضطرار 
إلى االستعانة بمقاولين متعددين مخاطر األخطاء التقنية. ومن 

 PassPicardie األمثلة على محطات الخدمات الشاملة في أوروبا
 SuperHomes ،)بلغاريا( Rhodoshop ،)فرنسا( Oktave ،)فرنسا(

)أيرلندا(، BetterHome، )الدانمرك(.

.Turnkey Retrofit, 2020 :المصدر
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 POTENTIAL FOR
 IMPROVING ENERGY

EFFICIENCY
إمكانية تحسين كفاءة استخدام 

الطاقة

منذ فترة طويلة، ما تزال إمكانية تحسين كفاءة استخدام الطاقة 
ُتدرس على الصعيدين الوطني والدولي وفي قطاعات مفردة ضمن 

البلدان كقطاعات المباني السكنية والمباني التجارية والصناعة 
)القطاعات الفرعية(.

ويمكن تقسيم اإلمكانات إلى إمكانات تقنية، وهي تلك التي يمكن 
تحقيقها من خالل تطبيق التكنولوجيا المتاحة كلها دون النظر في 
االعتبارات االقتصادية، وإمكانات اقتصادية، وهي تلك التي يمكن 

تحقيقها من خالل تطبيق التكنولوجيات اقتصاديًا.

ومن المفهوم أن هناك فجوة في كفاءة استخدام الطاقة، هي المسافة 
بين اإلمكانات االقتصادية وما يجري تنفيذه بالفعل، وهي فجوة 

قائمة بسبب عوائق عديدة تجابه تحسين كفاءة استخدام الطاقة.

 POWER PURCHASE
AGREEMENTاتفاقية شراء الطاقة

هذه اتفاقية توريد للكهرباء طويلة األجل بين طرفين، وفي العادة، 
بين منتج الطاقة والمنتفع.

.Next Kraftwerke, n.d :المصدر

RETROFITالتعديل التحديثي

يعني التعديل التحديثي إضافة تكنولوجيا جديدة إلى ُنظم قديمة. 
وبالنسبة للمباني، تشمل التقنيات النموذجية التي تضاف العزل 

الحراري، والنوافذ الجديدة/الزجاج الجديد، ومعدات التدفئة 
والتهوية وتكييف الهواء الجديدة، وُنظم التحكم، والصنابير ورؤوس 

ش الموفرة للمياه، والُنظم الشمسية )الكهروضوئية أو الحرارية(  الدُّ
على األسطح.

 RISKS OF ENERGY
 EFFICIENCY

INVESTMENTS
مخاطر االستثمارات في كفاءة 

استخدام الطاقة

في التمويل، المخاطر هي احتماالت أن يأتي العائد الفعلي مختلفًا عن 
العائد المتوقع. وتعّرف المخاطر في كثير من األحيان على أنها قابلة 
للقياس الكمي، أما االفتقار إلى اليقين فغير قابل لذلك. ومن العوائق 
التي تجابه تمويل كفاءة استخدام الطاقة نقص البيانات عن األداء 

الحقيقي للمشاريع، ما يعني أن هناك عمومًا درجة من االفتقار إلى 
اليقين بشأن النتائج. وتتقبل المؤسسات المالية ويتقبل المستثمرون 

مستويات مختلفة من المخاطر تبعًا لغرض وهدف االستثمار، لكنهم ال 
يتقبلون االفتقار إلى اليقين.

 وينبغي للحكومات والوكاالت األخرى أن تشّجع وتيّسر جمع المزيد 
من البيانات عن المخاطر الحقيقية لالستثمارات في كفاءة استخدام 

الطاقة من جميع األنواع.

SPECIFIC ENERGYالطاقة النوعية

الطاقة النوعية هي إجمالي استهالك الطاقة للوحدة الواحدة من 
الناتج المعني أو الخدمة المعنية.

مثاًل: كيلوواط-ساعة لكل متر مربع.

.International Standards Organization, 2020 :المصدر

 VALUE OF ENERGY
 EFFICIENCY

INVESTMENTS
قيمة االستثمارات في كفاءة 

استخدام الطاقة

تعّرف قيمة الشيء على أنها منفعته أو فائدته أو أهميته بالعالقة 
مع شيء آخر. تقليديًا، كان يعتقد في المقام األول أن قيمة كفاءة 

استخدام الطاقة هي وحدات الطاقة الموّفرة وقيمتها المالية 
)الوحدات x السعر(. وفي السنوات األخيرة، تغير المنظور ليشمل 

الفوائد المتعددة غير الخاصة بالطاقة )المبينة أعاله(. ومن العوائق 
أمام تحسين كفاءة استخدام الطاقة أن قيمة الطاقة الموّفرة يمكن
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أن تكون صغيرة جدًا وغير مهمة نسبيًا للمستهلك بالمقارنة مع 
التكاليف األخرى. فمثاًل، في المكاتب التجارية، هناك نسب مقبولة 

عمومًا هي 3:30:300، تشير إلى التكلفة النسبية للمرافق العامة، 
واإليجار، والموظفين بهذا الترتيب. وبذلك فإن تحقيق وفور تبلغ 

حتى 50 في المائة في المرافق العامة ال يؤثر إال تأثيرًا ضئياًل جدًا 
على التكاليف اإلجمالية، ولذا قد يعتبر غير مهم. 

ولدى تقييم قيمة االستثمارات في كفاءة استخدام الطاقة، من 
المسّلم به اآلن أن قيمة الفوائد غير المتعلقة بالطاقة، كتحسين 

اإلنتاجية أو تحسين الصحة والرفاه، قد تكون أكبر من قيمة وفور 
تكاليف الطاقة، وقد تكون استراتيجيًة بالنسبة لصانع القرار. ويرجح 

أن تمضي االستثمارات التي تعتبر استراتيجية أكثر بكثير من تلك 
غير االستراتيجية.

وال يزال علم تحديد وتقييم جميع الفوائد غير المتعلقة بالطاقة 
لالستثمارات في كفاءة استخدام الطاقة يتطور، ولكن ينبغي 

تشجيعه على تقديم حجج أفضل لالستثمار من وجهة تجارية.

وتتمثل إحدى المشاكل المحتملة في أن فوائد مختلفة تذهب إلى 
جهات مختلفة. فالمستهلكون يستفيدون من انخفاض فواتير الطاقة، 

ولكن في المنزل المستأجر، مثاًل، تذهب إلى المالك الزيادة الطويلة 
األجل في قيمة األصول، وتذهب فوائد انخفاض الحاجة إلى االستثمار 

في البنية التحتية للكهرباء إلى شركة إمدادات/نقل الكهرباء، وأما 
فوائد انخفاض تلوث الهواء أو انخفاض استيراد الوقود فهي فوائد 

على الصعيد الوطني. وينبغي لدى اتخاذ القرارات االستثمارية، ال سيما 
تلك التي تستخدم أموااًل عامة، النظر في مصدر وقيمة كافة الفوائد 

المتعددة لكفاءة استخدام الطاقة وفي كافة المستفيدين منها.

VOLUMETRIC RISKالمخاطر الحجمية

المخاطر الحجمية هي مخاطر التدفق النقدي الناتجة عن االنحرافات 
في حجوم الطاقة المسّلمة )أو الموّفرة( بالمقارنة مع الحجوم المتوقعة.

.OECD, 2015 :المصدر

جيم. التعريفات: التمويل

التعريفالمصطلح بالعربيةالمصطلح باإلنجليزية 

AGGREGATIONالتجميع

يشير التجميع إلى تجميع الطلب، مثاًل لدى انضمام مجتمعات محلية إلى تعاونية 
أو تجميع الطلب على الطاقة في منطقة ما، وتوفير الخدمات بالجملة لتوفير 

نظم كفاءة استخدام الطاقة المنزلية؛ أو تجميع مشاريع )في العادة، مشاريع أو 
مؤسسات صغيرة( بتكنولوجيات أو نماذج أعمال متشابهة في محفظة. ومن 

فوائد التجميع خفض تكاليف الصفقات والحّد من التعرض للمخاطر، ألن التجميع 
يوزع التكاليف ويقلل المخاطر المرتبطة بتنفيذ المحفظة، بما أن المخاطر توزع 

إذا كان أداء المشروع أقل من المستوى المطلوب.

 Basel Agency for Sustainable Energy for United Nations :المصدر
.Environment, 2019

BANKABLEقابل للتمويل

تصبح قابلة للتمويل المشاريع التي لديها ضمانات كافية واحتمال نجاحها مرتفع 
وإمكانية التنبؤ بالتدفق النقدي المستقبلي فيها عالية، وبعبارة أخرى، تصبح هذه 

المشاريع مقبولة للممولين المحتملين.

.OECD, 2015 :المصدر



107

BLENDED LOANSالقروض المختلطة

تمزج القروض المختلطة بين المنح أو القروض التيسيرية وأموال إضافية تجمع 
من مصادر أخرى مثل أسواق رأس المال. وهذا النوع من القروض يمكن أن 

يقلل تكاليف االقتراض. ويتزايد استخدام المصارف اإلنمائية المتعددة األطراف 
آلليات مختلطة.

 Basel Agency for Sustainable Energy for United Nations :المصدر
.Environment, 2019

BUNDLINGالتحزيم

تحزيم المشاريع هو جمع مشاريع لكفاءة استخدام الطاقة مختلفة في حزمة 
واحدة لتوسيع الحجم اإلجمالي.

.Energy 4 Cohesion, 2007 :المصدر

CAPITAL RECYCLINGإعادة تدوير رأس المال

إعادة تدوير رأس المال تعني توفير إعادة تمويل حالما يدخل المشروع مرحلة 
التشغيل، لتكون لدى المستثمرين في المراحل المبكرة استراتيجية خروج، ما 

يسمح لهم بتحرير رؤوس أموالهم ليستثمروها في مشاريع جديدة، وبعبارة 
أخرى، إلعادة تدوير رؤوس أموالهم.

.OECD, 2015 :المصدر

CO-INVESTMENTاالستثمار المشترك

االستثمار المشترك هو شكل من أشكال االستثمار المباشر يدخل فيه المستثمرون 
المؤسسيون في شراكة مع مستثمرين آخرين لالستثمار في أصل أو أصول.

.OECD, 2015 :المصدر

CONVERTIBLE DEBTالديون القابلة للتحويل

الدين القابل للتحويل مزيج من الدين والحصة السهمية في الملكية بحيث يمكن 
في وقت الحق إما سداد الدين أو تحويله إلى أسهم في الشركة المعنية.

 Basel Agency for Sustainable Energy for United Nations :المصدر
.Environment, 2019

CREDIT ENHANCEMENTتعزيز االئتمان
تعزيز االئتمان هو أي تدبير يقلل مخاطر عدم سداد التمويل.

.United States Department of Energy, 2020 :المصدر

CROWDFUNDINGالتمويل الجماعي

التمويل الجماعي هو ممارسة جمع رأس المال من خالل جهود جماعية تبذلها 
جماعة كبيرة من األفراد أو اإلقراض من نظير إلى نظير ويمكن أن يشمل 

المستثمرين األفراد واألسر واألصدقاء، ويكون عادة من خالل وسائل اإلعالم 
االجتماعي ومنصات اإلنترنت للتمويل الجماعي. ويشمل هذا النوع من التمويل، 

من بين أمور أخرى، اإلقراض وحصص الملكية والتبرعات والتأمين.

 Basel Agency for Sustainable Energy for United Nations :المصدر
.Environment, 2019

CROWDING-INاالستقطاب

يحدث االستقطاب عندما يزيد االستثمار العام اإلنتاجية الهامشية لرأس المال 
الخاص أو اليد العاملة أو يقلل التكاليف التي تتكبدها الشركات المستثمرة فيكون 

األثر تحفيز قدر من االستثمارات الخاصة أكبر مما كان سيحدث لوال ذلك.

.OECD, 2015 :المصدر

CROWDING-OUTالمزاحمة

تحدث المزاحمة عندما يؤدي التدخل المباشر للقطاع العام إلى إزاحة جهود 
القطاع الخاص جانبًا إذ يقوم القطاع العام بمشاريع كان القطاع الخاص ليقوم بها 

لوال ذلك. ويمكن أن تحدث المزاحمة مباشرة إذا استخدمت الحكومات ضرائب 
تشويهية لتمويل االستثمار العام.

.OECD, 2015 :المصدر
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 EXTERNAL LENDING
MANDATE

تفويض اإلقراض 
الخارجي

هذا البرنامج أداة هامة يدعم االتحاد األوروبي من خاللها االستثمار في البلدان 
الشريكة. وهو يقوم على شراكة بين المفوضية األوروبية وبنك االستثمار األوروبي، 

إذ تقدم المفوضية من موازنة االتحاد األوروبي ضمانًا يمّكن بنك االستثمار 
األوروبي من زيادة إقراضه خارج االتحاد األوروبي لدعم سياسات االتحاد.

.European Commission, 2019 :المصدر

 FINANCING
INSTRUMENTأداة التمويل

أداة التمويل هي أي أصل قابل للتداول من أي نوع، سواء كان نقدًا أم دلياًل على 
وجود مصلحة في ملكية كيان ما أم حقًا تعاقديًا في تلقي أو تسّلم مبالغ نقدية، 

أو ما شاكل.

.OECD, 2015 :المصدر

FORFAITINGبيع المستحقات

هو بيع المستحقات الطويلة األجل لمشترين يكونون أكثر استعدادًا لتحمل 
تكاليف ومخاطر االئتمان والتحصيل وقادرين على ذلك.

.Financial Dictionary :المصدر

هو وسيلة لتمكين إعادة تدوير رأس المال للمستثمر األولي في مشروع يوّلد 
سلسلة طويلة األجل من مدفوعات السداد.

FUNDالصندوق

هو شركة استثمارية تستثمر األموال التي ُتجمع من مستثمرين أفراد مقابل 
رسوم. وتمنح صناديق االستثمار المستثمرين األفراد إمكانية الوصول إلى 

مجموعة من المنتجات المالية أوسع مما كان سيتيسر لهم الوصول لها بأنفسهم.

.Financial Dictionary :المصدر

GREEN BONDSالسندات الخضراء

أنشئت السندات الخضراء لتمويل المشاريع التي لها فوائد بيئية و/أو مناخية 
إيجابية. وغالبية السندات الخضراء التي صدرت هي سندات استخدام للعائدات 

أو سندات مرتبطة بأصول. وتكون عائدات هذه السندات مكّرسة لمشاريع 
خضراء، لكنها مدعومة بالميزانية العمومية كلها للجهة التي تصدرها. كما ُأصدرت 

سندات خضراء الستخدام العائدات مدعومة باإليرادات، وسندات مشاريع 
خضراء، وسندات خضراء متداولة في أسواق األوراق المالية.

.Climate Bonds Initiative, 2020 :المصدر

 GREEN INVESTMENT
BANK

مصرف االستثمار 
األخضر

ُيعّرف مصرف االستثمار األخضر بشكل عام على أنه كيان عام أو شبه عام أو 
غير ربحي أنشئ خصيصًا لتسهيل وحشد االستثمارات المحلية في بنية تحتية 

منخفضة الكربون ومرنة.

.OECD, 2015 :المصدر

IMPACT INVESTINGاالستثمار المؤثر

االستثمار المؤثر هو استثمار يهدف إلى توليد تأثير اجتماعي وبيئي إيجابي قابل 
للقياس إلى جانب العائد المالي. ويمكن القيام باستثمارات مؤثرة في األسواق 

الناشئة والمتقدمة على حدٍّ سواء، وهي تستهدف تحقيق مدى من العائدات يكون 
أقل من سعر من-السوق-إلى-السوق، تبعًا لألهداف االستراتيجية للمستثمرين.

.Global Impact Investing Network, 2020 :المصدر

 INSTITUTIONAL
INVESTORمستثمر مؤسسي

المستثمر المؤسسي هو كيان قانوني يجمع أموال عديدين )قد يكونون 
مستثمرين من القطاع الخاص أو كيانات قانونية أخرى( ليستثمروا في أدوات 

مالية مختلفة ويستفيدوا من العملية.

.Corporate Finance Institute, 2020a :المصدر
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INVESTMENT GRADEالمرتبة االستثمارية

في سياق تصنيفات السندات، المرتبة االستثمارية هي مستوى التصنيف الذي 
يؤذن للمستثمرين المؤسسيين باالستثمار عليه أو فوقه. والسندات من المرتبة 

االستثمارية هي تلك التي تخصص لها شركات التصنيف االئتماني التجاري 
 BBB المرتبة االستثمارية على أنها S&P تصنيفًا في الفئات األربع األولى. وتصنف

أو أعلى، وتصّنفها Moody’s على أنها BAA أو أعلى.

.OECD, 2015 :المصدر

LOAN LOSS RESERVE احتياطي خسائر
القروض

هو نهج لتعزيز االئتمان يوفر للمقرضين تغطية جزئية للمخاطر، وهذا يعني أن 
االحتياطي يغطي مبلغًا محددًا مسبقًا من خسائر القروض. فمثاًل، قد يغطي 

خسائر المقرض إلى حّد 10 في المائة من إجمالي محفظة القروض.

.United States, Department of Energy, 2020 :المصدر

 MEZZANINE
FINANCINGتمويل الميزانين

تمويل الميزانين هو شريحة من التمويل تسد الفجوة بين الديون الممتازة وحصص 
الملكية في شركة )أو مشروع(. ويمكن تنظيمه إما كأسهم مفضلة أو كديون غير 

مضمونة، ويوفر للمستثمرين خيار التحول إلى حصص في الملكية. وعادة ما 
يستخدم لتمويل احتماالت النمو، كاالستحواذ والتوسع في األعمال التجارية.

والشكل األساسي لتمويل الميزانين هو الديون غير المضمونة واألسهم المفضلة. 
وبما أن هذا النوع من التمويل غير مضمون، فإنه ينطوي على مخاطر أعلى، ولذا 

يتطلب المستثمرون فيه معدل عائد أعلى مما يتطلب المقرضون المضمونون.

.Corporate Finance Institute, 2020 :المصدر

MULTIPLE BENEFITSفوائد متعددة

يهدف مصطلح الفوائد المتعددة إلى التقاط واقع كثيرًا ما ُيتجاهل، هو أن 
االستثمار في كفاءة استخدام الطاقة يمكن أن يوفر العديد من الفوائد المختلفة 

للعديد من أصحاب المصلحة المختلفين. وتدرك البحوث الحديثة اإلمكانات 
الهائلة لكفاءة استخدام الطاقة سواء بالتخفيض المباشر للطلب على الطاقة 

والتكاليف المرتبطة بها )التي تجعل باإلمكان االستثمار في سلع وخدمات أخرى( 
أو بتيسير تحقيق أهداف أخرى )مثاًل، جعل البيئات الداخلية أكثر صحة أو تعزيز 

اإلنتاجية الصناعية(.

.International Energy Agency, 2014 :المصدر

وتشمل الفوائد المتعددة لتحسين كفاءة استخدام الطاقة، من بين جملة أمور، ما يلي:
	 رفع قيمة األصول.

	 زيادة الدخل المتاح.
	 تحقيق وفور في الموازنات العامة.

	 خفض تلوث الهواء المحلي.
	 التوظيف.

	 تحسين الصحة وتعزيز الرفاه.
	 تخفيف حدة الفقر.

	 رفع مستوى اإلنتاجية الصناعية.
	 آثار على االقتصاد الكلي )تخفيض الواردات، مثاًل(.

	 خفض انبعاثات غازات الدفيئة.

NON-ENERGY BENEFIT فوائد غير متعلقة
بالطاقة

هذه هي الفوائد المتعددة لكفاءة استخدام الطاقة التي ال تتعلق بالطاقة )يرجى 
الرجوع إلى الفوائد المتعددة(.
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ON BILL FINANCINGالتمويل على الفاتورة

يسمح التمويل على الفاتورة لمنتفعي شركات اإلمدادات باالستثمار في 
تحسينات كفاءة استخدام الطاقة وسداد األموال من خالل رسوم إضافية على 

الفاتورة. وبموجب هذا النهج، يوفر طرف ثالث )مثاًل، ُمقّدم خدمات الطاقة( 
التمويل مقدمًا لتحسين كفاءة استخدام الطاقة للمستثمر )مثاًل، المستأجر في 
مبنى تجاري(. ويقوم المستثمر بسداد القرض عن طريق فاتورة الطاقة. وفي 

كثير من الحاالت، ُينّظم السداد بحيث تساوي الوفور الشهرية في الطاقة التي 
تتحقق من خالل االستثمار أو تفوق مدفوعات سداد القرض. وإذا ما ُنّظم 

التمويل على الفاتورة تنظيمًا صحيحًا، فيمكنه أن يحّسن إلى حد كبير فرص 
الحصول على التمويل.

.OECD, 2015 :المصدر

في العديد من األسواق، تكون مخاطر السداد على الفاتورة أقل، إذ أن معدالت 
التخّلف عن سداد الفواتير أقل بالمقارنة مع سداد أصناف االقتراض العام األخرى.

ON BILL REPAYMENTمصطلح السداد على الفاتورة هو مصطلح بديل لمصطلح التمويل على الفاتورة.السداد على الفاتورة

 PUBLIC-PRIVATE
PARTNERSHIP

الشراكة بين القطاعين 
العام والخاص

الشراكة بين القطاعين العام والخاص هي عقد طويل األجل بين طرف من القطاع 
الخاص وكيان حكومي، لتوفير أصول أو خدمات عامة، يتحمل فيه الطرف 

الخاص مخاطر كبيرة والمسؤولية اإلدارية وترتبط فيه العوائد باألداء.

.World Bank, 2017 :المصدر

REVOLVING DEBTالدين الدوار

هو نوع من الديون التي يكون لها عادة سعر فائدة متغير وفترة مفتوحة 
ومدفوعات تستند إلى نسبة مئوية من الرصيد المتبقي.

.OECD, 2015 :المصدر

 RISK-ADJUSTED
RETURN

العائد المعّدل حسب 
المخاطر

العائد المعّدل حسب المخاطر هو مقياس لتقييم العائد على االستثمار محتسبًا 
بطريقة تأخذ باالعتبار المخاطر المرتبطة باالستثمار.

.OECD, 2015 :المصدر

SECURITIZATIONالتوريق المالي

التوريــق المالــي هــو عمليــة تحويــل األصــول الماليــة غير الســائلة إلــى منتجات 
قابلــة للتداول.

.OECD, 2015 :المصدر

 SPECIAL-PURPOSE
VEHICLEأداة غرض خاص

أداة الغــرض الخــاص هــي كيــان قانونــي ُينشــأ لتحقيــق أهداف محــددة ومعّرفة 
جيــدًا ماليــة أو تنظيميــة. ولتمويــل المشــاريع، يمكــن إنشــاء أداة غــرض خاص 

المتــالك أصــول مرتبطــة بالمشــروع، وبالتالــي إبقــاء االســتثمار خــارج الميزانيات 
العموميــة للمطوريــن. وفــي إطــار التوريــق المالــي، قــد تكــون أداة الغرض الخاص 

كيانــًا قانونيــًا ُيصــدر أوراقــًا ماليــة أو أدوات ديــن أخــرى، ويجــوز لــه أن يمتلك 
أصــواًل قانونيــة أو اقتصاديــة تقــوم عليهــا تلــك األوراق الماليــة ويكــون معزواًل 

ماليــًا وقانونيــًا عن ُمنشــئها.

.OECD, 2015 :المصــدر

RISK MITIGATORمخّفف المخاطر

هو تدخل مالي موّجه يهدف إلى خفض مخاطر االستثمار المختلفة أو تعديل 
متحمليها أو إعادة توزيعها.

.OECD, 2015 :المصدر
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 TRANSACTION
ENABLERعامل تمكين الصفقة

هو عملية أو وسيلة تيّسر االستثمار بتقليل التكاليف المرتبطة بالصفقة أو بتمكين 
االستثمار بطريقة أو بأخرى.

.OECD, 2015 :المصدر

UNDERWRITINGضمان االكتتاب

في حالة القروض، ضمان االكتتاب هو العملية التي يقرر بها المقرض ما إذا كان 
المقترض المحتمل جديرًا باالئتمان ويمكن أن يحصل على القرض. وفي حالة 

إصدارات األوراق المالية، ضمان االكتتاب هو اإلجراء الذي يقوم من خالله 
الضامن، مثاًل، بنك استثمار، بطرح اإلصدار الجديد على المستثمرين.

.OECD, 2015 :المصدر

VALUE AT RISKالقيمة المعرضة للخطر

القيمة المعرضة للخطر هي مقياس مالي يقدر مخاطر االستثمار. وبشكل أكثر 
تحديدًا، هي تقنية إحصائية تستخدم لقياس مقدار الخسارة المحتملة التي يمكن 

أن تحدث في محفظة استثمارية على مدى فترة زمنية محددة، أي أنه يقّدر 
احتمال فقدان أكثر من مبلغ معين في محفظة معينة.

.Corporate Finance Institute, 2020 :المصدر

 VALUE OF ENERGY
 EFFICIENCY

INVESTMENTS

قيمة االستثمارات في 
كفاءة استخدام الطاقة

تعّرف قيمة الشيء على أنها منفعته أو فائدته أو أهميته بالعالقة مع شيء آخر. 
تقليديًا، كان يعتقد في المقام األول أن قيمة كفاءة استخدام الطاقة هي وحدات 

الطاقة الموفرة وقيمتها المالية )الوحدات x السعر(. وفي السنوات األخيرة، 
تغير المنظور ليشمل الفوائد المتعددة غير الخاصة بالطاقة )المبينة أعاله(. ومن 
العوائق أمام تحسين كفاءة استخدام الطاقة أن قيمة الطاقة الموفرة يمكن أن 

تكون صغيرة جدًا وغير مهمة نسبيًا للمستهلك بالمقارنة مع التكاليف األخرى. 
فمثاًل، في المكاتب التجارية، هناك نسب مقبولة عمومًا هي 3:30:300، تشير إلى 

التكلفة النسبية للمرافق العامة، واإليجار، والموظفين بهذا الترتيب. وبذلك فإن 
تحقيق وفور تبلغ حتى 50 في المائة في المرافق العامة ال يؤثر إال تأثيرًا ضئياًل 

جدًا على التكاليف اإلجمالية، ولذا قد يعتبر غير مهم.

ولدى تقييم قيمة االستثمارات في كفاءة استخدام الطاقة، من المسّلم به اآلن 
أن قيمة الفوائد غير المتعلقة بالطاقة، كتحسين اإلنتاجية أو تحسين الصحة 
والرفاه، قد تكون أكبر من قيمة وفور تكاليف الطاقة، وقد تكون استراتيجية 

بالنسبة لصانع القرار. ويرجح أن تمضي االستثمارات التي تعتبر استراتيجية أكثر 
بكثير من تلك غير االستراتيجية.

وال يزال علم تحديد وتقييم جميع الفوائد غير المتعلقة بالطاقة لالستثمارات في 
كفاءة استخدام الطاقة يتطور، ولكن ينبغي تشجيعه على تقديم حجج أفضل 

لالستثمار من وجهة تجارية.

وتتمثل إحدى المشاكل المحتملة في أن فوائد مختلفة تذهب إلى جهات مختلفة. 
فالمستهلكون يستفيدون من انخفاض فواتير الطاقة، ولكن في المنزل المستأجر، 

مثاًل، تذهب إلى المالك الزيادة الطويلة األجل في قيمة األصول، وتذهب فوائد 
انخفاض الحاجة إلى االستثمار في البنية التحتية للكهرباء إلى شركة إمدادات/

نقل الكهرباء، وأما فوائد انخفاض تلوث الهواء أو انخفاض استيراد الوقود فهي 
فوائد على الصعيد الوطني. وينبغي لدى اتخاذ القرارات االستثمارية، ال سيما تلك 
التي تستخدم أموااًل عامة، النظر في مصدر وقيمة كافة الفوائد المتعددة لكفاءة 

استخدام الطاقة وفي كافة المستفيدين منها.
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