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-iii- 

 

 تمهيد

الطاقة في شعبة سياسات التنمية المستدامة في اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي                  هذا التقرير قسم    د أع
مع التركيز على خطة التنمية المستدامة  ،الطاقة قضايا آسيا )اإلسكوا(، في إطار سلسلة من التقارير التي تتناول

 جوهري م                                                                                 ز التقرير على كفاءة الطاقة في قطاع المباني والفرصة الكبيرة التي تتيحها إلحراز تقد        . ويرك 2030لعام 
ياسات السفي  خياراتما يرافقها من  ط الضوء على    يسل ومن أهداف التنمية المستدامة،  السابعتحقيق الهدف  باتجاه

للدول األعضاء حول معلومات  التقرير م                                         لطاقة المستدامة في المنطقة العربية. ويقد اتساهم في التمهيد لمستقبل 
على ة الدول لمساعدوذلك قطاع المباني، الخاصة بخطط اإلنمائية الوطنية الدمج أهداف التنمية المستدامة في 

 وتنفيذها ورصدها. ،مستدامةوقائع في مجال الطاقة الالوضع خطط عمل قائمة على 

                                                                                         ويستعرض التقرير االتجاهات الحالية في مجال الطاقة في قطاع المباني، ويقي م حصتها من االستهالك 
استخدام الطاقة في قطاع المباني، والجهود الحالية المبذولة في المنطقة في الوطني للطاقة. ويتناول األنماط السائدة 

لتحسين استدامة الطاقة في قطاع المباني، باالستناد إلى  2030م رؤية لعام         ا. ويقد لتحسين أداء الطاقة واستدامته
إلى سيناريوهات لسياسات وبرامج    ا استناد 2050و 2030شامل وواقعي. ويعرض الغايات المحتملة لعام     هج   ن 

 المستويات الوطنية واإلقليمية ودون اإلقليمية.. ويجري التحليل على       منف ذة
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 موجز تنفيذي

المنطقة في مباني خزون الللفوائد التي يمكن تحقيقها من تحسين أداء الطاقة في م   ا م هذا التقرير تقييم    يقد 
د العوامل                                  المباني في البلدان العربية، ويحد العربية. ويستعرض االتجاهات الحالية في الطلب على الطاقة في قطاع 

 الرئيسية التي تؤثر على مؤشرات استهالكها والكفاءة في استخدامها في القطاع المذكور في المنطقة العربية
)بلدان مجلس التعاون الخليجي، وبلدان المشرق، وبلدان المغرب، وأقل البلدان العربية  اإلقليمية والمناطق دون

بهدف تقييم الجهود التي تبذلها المنطقة وذلك ها في كل بلد،                                     ن وصفا  لسياسات الطاقة الحالية ووضع    ضم (. ويت  ا نمو
                                                              المباني. ويعتمد التقرير نهجا  تحليليا  في تقييم إمكانات تحسين  خزونفي تعزيز كفاءة الطاقة واستدامتها في م

                                                برامج كفاءة الطاقة على المنطقة العربية. ويتضم ن  من                                                      الطاقة في المباني الجديدة والقائمة، لتحديد فوائد عدد 
 :كالتالي من سياسات الطاقة         مجموعات ألربع         تقييما  

الشائعة االستخدام والمنتجات كثيفة الطاقة في اعتماد معايير دنيا ألداء الطاقة تكون أكثر صرامة  )أ( 
 ؛المبانيفي 

 وتطبيقها على المباني الجديدة؛ وإنفاذها،  ،لكفاءة الطاقة في المباني تكاملةوضع قوانين م )ب( 

 من استهالكها للطاقة؛      للحد  وإعادة تجهيزها تحسين المباني القائمة )ج( 

 .        تقريبا لطاقة غير مستهلكة ل     بان            توص ل إلى مظم الطاقة المتجددة لل        إدماج ن  )د( 

                                                                                      د هذا التقرير فوائد تنفيذ برامج كفاءة الطاقة على نطاق واسع في المنطقة العربية، ويقد ر      ويحد 
استهالك الطاقة، والطلب على الكهرباء، وانبعاثات مجال التخفيضات التي يمكن تحقيقها في المستقبل في 

خدمت لتغطية احتياجات        قد است  2015في عام  وليةات الطاقة األإمدادفي المائة من مجموع  28ن أن               الكربون. ويبي 
في المائة من مجموع االستهالك النهائي للطاقة للمنطقة العربية، مع وجود  21المباني من الطاقة، بما يوازي 

، بلغ مجموع االستهالك النهائي للطاقة في قطاع 2015. وفي عام البلدان دون اإلقليميةاختالفات كبيرة بين 
في المائة في  28في المائة في بلدان المشرق، و 29ان مجلس التعاون الخليجي، وفي المائة في بلد 15المباني 

الماضي أن مستوى السائدة في ن االتجاهات        . وتبي                                       في المائة في أقل البلدان العربية نموا  53بلدان المغرب، و
في المائة  3.1نوي بلغ                                                                                استهالك الطاقة في قطاع المباني قد سج ل زيادة كبيرة خالل العقد الفائت، بمعدل نمو س

في االزدياد في المستقبل بسبب الزيادة السكانية والنمو                         ، ومن المتوقع أن يستمر 2015-1990في الفترة 
ارتفاع نسبة نحو       توج ه يسود                                                                         االقتصادي. ووفقا  للبيانات واإلسقاطات المتوفرة عن عدد من البلدان العربية، 

من على سبيل المثال، في المباني السكنية وغير السكنية. ف ات الهواء    كي فمو                  المستهل كة للطاقة التجهيزات انتشار
، 2030                                                                    ات الهواء ارتفاعا  في نسب االنتشار في بلدان المغرب والمشرق بحلول عام     مكي فسوق المتوقع أن يشهد 

الكهرباء المصدر الرئيسي للطاقة       ستظل لذلك، ع في بلدان مجلس التعاون الخليجي.                     أنه بلغ مرحلة التشب    ا  علم
 في قطاع المباني في المنطقة العربية.

لمعايير الدنيا ألداء الطاقة وقوانين كفاءة اعتماد مجموعات شاملة ومالئمة من ا ويشير التقرير إلى أن
ع المباني ل من مجموع االستهالك النهائي للطاقة في قطا       أن يقل  وتنفيذها بصرامة، من شأنه الطاقة في المباني

 ،. ومن المتوقع أن يؤدي إلزام وحدات اإلسكان الجديدة2030في المائة بحلول عام  5في المنطقة العربية بنسبة 
في المائة بحلول  10إلى وفورات إضافية بنسبة                                       عدم استهالك الطاقة تقريبا  في المباني،ب، 2030من عام          اعتبارا 

     فضال  ن إجمالي الطاقة المستهلكة في المباني في المنطقة العربية. م 2050في المائة بحلول عام  16و 2040عام 
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تجهيز المباني القائمة أن تؤدي إلى تخفيض االستهالك النهائي من الطاقة في عمليات إعادة من شأن عن ذلك، 
تطبيق في المائة إذا ما اقترنت ب 50، وبحوالي 2050في المائة بحلول عام  30قطاع المباني بنسبة تزيد على 

لمعايير الدنيا ألداء الطاقة وقوانين كفاءة الطاقة في المباني، وذلك في حال تنفيذ برامج كفاءة الطاقة في        شامل  ل
. ومن أبرز التحديات التي تواجه تنفيذ برامج 2030                                            المباني خالل فترة عشر سنوات، اعتبارا  من عام  مخزونات

، واالفتقار إلى آليات التمويل المتاحة، المنخفضة أسعار الطاقةهو بية في معظم البلدان العرالمقترحة كفاءة الطاقة 
المعايير والقوانين القائمة، والنقص في اليد العاملة الماهرة القادرة على تصميم إنفاذ  إجراءات والتراخي في

 . إعادة تجهيزهاوتشغيلها و ،المباني المستدامة وتشييدها

 تسمحمن تخفيضات في انبعاثات الكربون، س      ول دهوما ت شار إليها    الم  وباإلضافة إلى وفورات الطاقة
في المملكة العربية السعودية  200,000كبير من فرص العمل )أكثر من      عدد المقترحة بخلق كفاءة الطاقة برامج 

 ل الحاجة إلى توليد الطاقة في المستقبل.     ستقل كما وحدها(، 



 

 

 مقدمة

بمقدار ثالثة  1في المنطقة العربية 1990-2015ولية خالل الفترة ات من الطاقة األمدادارتفع مجموع اإل
في المائة خالل  60(. غير أن الناتج المحلي اإلجمالي لم يرتفع إال بنسبة 1أضعاف بسبب النمو السكاني )الشكل 

 . 2نخفاض في إنتاجية الطاقة في المنطقة العربيةاالزيادة في كثافة الطاقة وإلى الهذه الفترة، مما يشير إلى 

 ولية، والنمو السكاني ة األات من الطاقمدادالناتج المحلي اإلجمالي، ومجموع اإل  -1الشكل 
 2015-1990في المنطقة العربية، 

 
 .2017: الوكالة الدولية للطاقة، المصدر

، بالكاد ارتفع نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي في المنطقة العربية عن 2015-1990في الفترة 
في االتحاد األوروبي والواليات المتحدة عنها        لمبل غالمتوسط العالمي، لكنه ظل أقل بكثير من المؤشرات المماثلة ا

داخل المنطقة العربية، وال سيما        كبيرا         تفاوتا         قد سج لنصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي        إال أن  (.2)الشكل 
الفرد من  ت حصة، ارتفع2015-1990بين بلدان مجلس التعاون الخليجي والبلدان العربية األخرى. وخالل الفترة 

لشخص ل طن من المكافئ النفطي 2.0رد، ليبلغ المتوسط العالمي، أي                    في المنطقة بشكل مط  وليةخدام الطاقة األاست
أعلى فهو نصيب الفرد من استخدام الطاقة في االتحاد األوروبي والواليات المتحدة ما أ. 2015في عام الواحد 

على  الواحد شخصلل طن من المكافئ النفطي 7.0و 3.0عند         ليستقر  2008بكثير، وقد بدأ باالنخفاض منذ عام 
 .2015في عام التوالي 

                                                
لبحرين، وتونس، والجزائر، والجمهورية المقصود بالمنطقة العربية في هذا التقرير: األردن، واإلمارات العربية المتحدة، وا 1

ودية،                                                                                                                              العربية السورية، والسودان، والعراق، وع مان، ودولة فلسطين، وقطر، والكويت، ولبنان، وليبيا، ومصر، والمغرب، والمملكة العربية السع
 وموريتانيا، واليمن.

 جمالي إلى مجموع اإلمدادات من الطاقة األولية.                                                                  ي قص د بإنتاجية الطاقة )أي عكس كثافة الطاقة( نسبة الناتج المحلي اإل 2
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 التفاوتات في حصة الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي في مجموعة مختارة   -2الشكل 
 2015-1990من المناطق والبلدان، 

 
 .2017: الوكالة الدولية للطاقة، المصدر

 ولية في مجموعة ات من الطاقة األمدادالتفاوتات في حصة الفرد من مجموع اإل  -3الشكل 
 2015-1990مختارة من المناطق والبلدان، 

 
 .2017: الوكالة الدولية للطاقة، المصدر
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، انخفضت وليةات من الطاقة األمدادمجموع اإلفي وبسبب هذه االتجاهات في الناتج المحلي اإلجمالي و
ات مدادالمحددة كنسبة الناتج المحلي اإلجمالي إلى مجموع اإلواإلنتاجية اإلجمالية للطاقة في المنطقة العربية، 

في بقية أنحاء العالم، بما في ذلك االتحاد األوروبي والواليات المتحدة      اعا ارتف           فيما سج لت، وليةمن الطاقة األ
البيئي و ياالقتصادالمجال ن إنتاجية الطاقة هي مؤشر على أداء البلد في (. وقد ذهب البعض إلى أ4)الشكل 

. (Kapsarc, 2015)وتساعد على تخصيص موارد الطاقة لتحقيق المستوى األمثل من النمو االقتصادي  ،الطاقةو
، 2015و 1990في المائة بين عامي  50الطاقة بنسبة فاقت ته من                                         وقد تمك ن االتحاد األوروبي من تحسين إنتاجي

بشكل أقل على الصناعات الكثيفة الطاقة، وبشكل أكبر على قطاع الخدمات. بحيث يعتمد من خالل تنويع اقتصاده 
حجج          است خدمتد ن إنتاجية الطاقة. وقيتحس                                                          أن يسمح أيضا  تعزيز كفاءة الطاقة في قطاعي المباني والنقل بويمكن 
اقة في العديد من البلدان، بما فيها الواليات المتحدة، وإن زيادات في إنتاجية الطللبرهان عن حصول مماثلة 

 االتحاد األوروبي.  الزيادات في بدرجة أقل من

 2015-1990التفاوتات في إنتاجية الطاقة في مجموعة مختارة من المناطق والبلدان،   -4الشكل 

 
 .2017: الوكالة الدولية للطاقة، المصدر

، إلى 4                                                                          نسب االنخفاض النسبي في إنتاجية الطاقة في المنطقة العربية، المبي ن في الشكل      أن ي  ويمكن
في معدل التوسع الحضري         تزايدا  من العوامل. فعلى مدى العقدين الماضيين، شهدت المنطقة  واسعةمجموعة 

خدمات في الالك الطاقة، وال سيما ى هذان العامالن إلى زيادة كبيرة في استه                                  وارتفاعا  في مستويات المعيشة. وأد 
االعتماد الكبير في بعض البلدان العربية      أد ى غير المرتبطة مباشرة بالقطاعات اإلنتاجية. وباإلضافة إلى ذلك، 

ذات القيمة المضافة المنخفضة، إلى زيادة كبيرة في استهالك الطاقة، ، على األنشطة الكثيفة الطاقة، مثل الصناعة
ضعف هو الهامة النخفاض إنتاجية الطاقة  األخرى في الناتج المحلي اإلجمالي. ومن العوامل تجاوزت الزيادات

في  أفضل التكنولوجيات المتاحة من جهة، والممارسات التي تستخدم الطاقة بكفاءة من جهة أخرى، وذلكانتشار 
جميع القطاعات االقتصادية.  ولتحسين إنتاجية الطاقة وفصل استهالك الطاقة عن الناتج المحلي اإلجمالي، على 
                                                                                                       المنطقة العربية أن تنو ع اقتصادها وتحس ن مستويات كفاءة استخدام الطاقة في جميع القطاعات )الصناعة والنقل 

تنفيذ برامج كفاءة الطاقة على نطاق واسع في قطاع المباني في                                                   والمباني(. ويقي م هذا التقرير الفوائد المحتملة من

0

2

4

6

8

10

12

14

ي
نو

س
 ال

ي
ال

جم
إل

 ا
ي

حل
لم

 ا
ج

ات
لن

ا
/

ة  
لي

ألو
 ا

قة
طا

 ال
ت

دا
دا

إم
ع 

مو
ج

م
(

الر
دو

ر 
يا

مل
/

ط
نف

 ال
ن

 م
ن

ط
ن 

يو
مل

ئ 
اف

مك
)

المنطقة العربية العالم االتحاد األوروبي الواليات المتحدة األمريكية



-4- 

التجاهات العامة في استهالك الطاقة في المنطقة العربية بالمقارنة              يجري تقييم  لالمنطقة العربية. ففي مرحلة أولى، 
والنهائية  ولية                                                    قد ر مساهمات قطاع المباني في إجمالي استهالك الطاقة األ                                  مع مناطق أخرى. وفي مرحلة ثانية، ت 

سياسات الطاقة للمؤشرات الحالية لكفاءة الطاقة و ل    عرض يجري إلى البيانات المتاحة. وفي مرحلة ثالثة،          استنادا 
، يتم تحليل الفوائد                                            مجموعات البلدان، والبلدان المختارة. وأخيرا في لمنطقة العربية، وفي ا المتصلة بقطاع المباني

                          الجديدة والقائمة؛ وي قد ر والمباني التجارية لمباني السكنية في اة الطاقة المختارة برامج كفاءبعض المحتملة من 
في عدد من  أثر التنفيذ الواسع النطاق لسياسات الطاقة هذه على الطلبات المستقبلية على الطاقة في قطاع المباني

 البلدان العربية.
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 المستهلكة طاقةالإجمالي الخاصة ب تجاهاتاال  -    أوال 

 العربية المنطقة  -لفأ

 وليةبالطاقة األ مداداإل 

جل أمن المنتجات النفطية والغاز الطبيعي على استهالك المنطقة العربية خالل العقدين الماضيين       رك زت 
في المائة( والغاز الطبيعي  50كانت تعتمد بشكل أساسي على المنتجات النفطية )، 2015في عام اقتصادها. و دعم

في المائة( والطاقة  2إلى جانب الوقود األحيائي والنفايات ). ووليةفي المائة( لتلبية احتياجاتها من الطاقة األ 46)
(. 5)الشكل               بكمية ال ت ذكر مصادر أخرى من الطاقة المتجددة  المنطقة العربيةستخدمت في المائة( ا 1المائية )

مصادر الطاقة المتجددة والطاقة المائية والنووية )وهي            ا  بارزا  لمناطق أخرى استخدامشهدت وعلى العكس، 
في  وليةات من الطاقة األمدادفي المائة من مجموع اإل 18 تشكلفانبعاث الكربون(،       تسب بمصادر للطاقة ال 

 في المائة في الواليات المتحدة.  17في المائة في االتحاد األوروبي، و 28مع العالم، 

 2015، وليةمصادر الطاقة األ  -5الشكل 

 )ب(  العالم )أ(  المنطقة العربية

  
 )د(  الواليات المتحدة )ج(  االتحاد األوروبي

  

 .2017: الوكالة الدولية للطاقة، المصدر
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 استهالك الطاقة النهائية 

ات السنوية في مجموع استهالك الطاقة النهائية وتوزيعها في المنطقة العربية      تغي رال 6يعرض الشكل 
نمو سنوي       معد ل شهدت المنطقة العربية زيادة كبيرة في استهالك الطاقة، بمتوسط قد . و2015-1990في الفترة 

 5000المنطقة  ، استهلكت2015. ففي عام 1990في المائة من مجموع استهالك الطاقة النهائية منذ عام  10بلغ 
في المائة(  31، معظمها في قطاعي الصناعة )االقتصادية                                                 تيراواط ساعة تقريبا  من الطاقة لتلبية احتياجاتها

من مجموع في المائة  21رة بنحو                         حصة قطاع المباني، المقد  لكن(. (ب) 7في المائة( )الشكل  32والنقل )
( (ب) 7)الشكل  وليةات من الطاقة األمدادمائة من مجموع اإلفي ال 28و (أ() 7استهالك الطاقة النهائية )الشكل 

ات من مدادالنمو السنوي في مجموع اإل 8ح الشكل                                     ردا ، وال سيما في العقد الماضي. ويوض                  شهدت ارتفاعا  مط 
كة في قطاعي المباني السكنية وغير السكنية. وبلغت الزيادة في استخدام الطاقة                 والطاقة المستهل  نهائيةالطاقة ال

في المباني غير السكنية أكثر من ضعف ما كانت عليه بالمقارنة مع النمو السنوي في مجموع استهالك الطاقة 
ني التجارية ومباني معدل النمو السنوي في استهالك الطاقة في المبامتوسط النهائية في المنطقة العربية. وبلغ 

                                       وعن الفترة نفسها، تبي ن أن اتجاه معد ل . (IEA, 2017) 2015-1990في المائة في الفترة  25الخدمات العامة نحو 
ات من الطاقة النهائية مدادق باالتجاه الذي سلكه مجموع اإل                                               النمو السنوي الستهالك الطاقة في القطاع السكني لح 

(IEA, 2017). 

 2015-1990مجموع استهالك الطاقة النهائية في المنطقة العربية،   -6الشكل 

 
 .2017: الوكالة الدولية للطاقة، المصدر
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 وإجمالي استهالك الطاقة النهائية حسب القطاع  وليةات الطاقة األإمدادتوزيع مجموع   -7الشكل 
 2015في المنطقة العربية، 

 مجموع استهالك الطاقة النهائية)ب(   وليةمن الطاقة األ مدادمجموع اإل)أ(  

  

 .2017: الوكالة الدولية للطاقة، المصدر

 الزيادات في مجموع استهالك الطاقة النهائية في قطاع المباني في المنطقة العربية،  -8الشكل 
1990-2015 

 .2017: الوكالة الدولية للطاقة، المصدر
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نصيب الفرد من استهالك الطاقة النهائية والكهرباء منخفض إلى حد ما في المنطقة، كما يظهر في     إن  
. وبوجه عام، نصيب الفرد من استخدام الطاقة واستهالك الكهرباء في المنطقة العربية قريب من 9الشكل 

(. وبسبب (ب)9 معدالت االتحاد األوروبي والواليات المتحدة )الشكل المعدالت العالمية، لكنه أدنى بكثير من 
هذا االنخفاض في نصيب الفرد من استخدام الطاقة، تنخفض حصة الفرد من انبعاثات الكربون عن المتوسط 

(. ومع ذلك، شهد (ج)9 ي االتحاد األوروبي والواليات المتحدة )الشكل          عن متوسط        كثيرا  ، وبقليل العالمي
في االتحاد ما تراجع ب الفرد من استخدام الطاقة وانبعاثات الكربون زيادة مطردة في المنطقة العربية، فينصي

                                                                                               األوروبي والواليات المتحدة، والسيما خالل العقد الماضي. ومن المتوق ع أن يواصل استهالك الطاقة ارتفاعه 
                                          الكهرباء، وال سيما في قطاع المباني، نتيجة   خالل العقد المقبل، بما في ذلك الطلب على في المنطقة العربية

واسع االنتشار  طموح ، يرافقهاع الحضري، وارتفاع مستويات المعيشة      التوس تسارع الرتفاع النمو السكاني، و
أسعار بعض المعدات انخفاض . ويساهم في تعزيز استهالك الطاقة في المنطقة العربية مزيد من الراحةل

متزايد من المستهلكين.                             ، مما يجعلها في متناول عدد في غالب األحيان              المتدنية جدا المنزلية ذات الكفاءة 
 3.8أي في المائة،  6و 2المناطق الحضرية في البلدان العربية بين  ي السنوي فيلسكاننمو اوتتراوح معدالت ال

تريليون دوالر على  4.3                               . ومن المتوق ع إنفاق ما مجموعه (UN-Habitat, 2013)في المائة كمتوسط إقليمي 
في حجم سوق في المائة  80                     نموا  تراكميا  بنسبة  ل      ا يمث   م مأعمال البناء في المنطقة العربية في العقد المقبل، 

 .(OEGCP, 2011; Asif, 2015)البناء الحالي 

 هالك الكهرباء، االختالفات في نصيب الفرد من استهالك الطاقة النهائية، واست  -9الشكل 
 وانبعاثات الكربون 

                                                   نصيب الفرد من إجمالي استهالك الطاقة النهائية سنويا )أ(  
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                              نصيب الفرد من الكهرباء سنويا )ب(  

 

                                      نصيب الفرد من انبعاثات الكربون سنويا   )ج(

 
 .World Bank, 2017: المصدر
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 العربية البلدان مجموعات  -باء

                       ، بناء  على عدة معايير 1                                                                        قسم المنطقة العربية إلى أربع مجموعات بلدان، على النحو المبي ن في الجدول نت
          أيضا  عدد  1                                                                                  المواقع الجغرافية، واالتجاهات الثقافية، والظروف والمستويات المعيشية. ويبي ن الجدول  من ضمنها

ات من الطاقة مدادالسكان في كل مجموعة بلدان، ونصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي، ومن مجموع اإل
عدد ة بلدان مجلس التعاون الخليجي أقل مجموع    ضم  وت. (IEA, 2017) 2015                            ، وذلك بناء  على بيانات عام وليةاأل

وفي نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي.  ولية                                                       من السكان، لكنها تسج ل القيم األعلى في استخدام الطاقة األ
تضم ضعف المشرق منطقة وتتشابه المؤشرات االقتصادية ومؤشرات الطاقة بين بلدان المشرق والمغرب، مع أن 

بين األدنى  المعدالت                                                        مصر. ومن غير المستغرب أن تسجل أقل البلدان العربية نموا                          عدد السكان إذ ش ملت فيها 
 . واستخدام الطاقة نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجماليمن حيث مجموعات البلدان العربية، 

 عربيةخصائص مجموعات البلدان ال  -1الجدول 

 البلدان مجموعات البلدان
 السكان

 )بالمليون(

نصيب الفرد من 
الناتج المحلي 

 اإلجمالي
 )بالدوالر األمريكي(

نصيب الفرد من مجموع 
ات من الطاقة مداداإل

 وليةاأل
المكافئ النفطي طن )

 للشخص الواحد(

اإلمارات العربية المتحدة؛  مجلس التعاون الخليجي 
لكويت؛ امان؛ قطر؛            البحرين؛ ع 

 المملكة العربية السعودية

52.700 55,601 7.870 

األردن؛ الجمهورية العربية  المشرق العربي
رية؛ العراق؛ فلسطين؛ السو

 لبنان؛ مصر

164.670 9,915 0.942 

 1.109 10,805 91.580 تونس؛ الجزائر؛ ليبيا؛ المغرب المغرب العربي

 0.287 3,296 71.237 موريتانيا؛ اليمنالسودان؛                            أقل البلدان العربية نموا  

 .IAEA, 2012: المصدر

ات من مدادات في نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي ومن مجموع اإل     تغي رال 11و 10             يبي ن الشكالن 
، وذلك باستخدام مجموع في مجموعات البلدان العربية 2015-1990خالل الفترة ، على التوالي، وليةاألالطاقة 

وكما هو متوقع، سجلت بلدان مجلس التعاون الخليجي                                                      القي م المطابقة للبلدان التي تشملها كل مجموعة بلدان.
مستويات أعلى بكثير من حيث نصيب الفرد من الناتج االقتصادي ومن استهالك الطاقة. أما أقل البلدان العربية 

أما ي المنطقة العربية والعالم.               اقة، على صعيد االقتصاد واستخدام الط من حيث، فسجلت أدنى المؤشرات      نموا 
في بلدان                     ، فسج ل االتجاه نفسهوليةاألات من الطاقة مدادمجموع اإلمن نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي و

 .2015-1990طيلة الفترة المشرق والمغرب 

)إنتاجية  وليةالطاقة األات إمدادعند النظر في كثافة الطاقة أو في الناتج االقتصادي لكل وحدة من 
                                                                                                        الطاقة(، يتبي ن أن أقل البلدان العربية نموا  سجلت أعلى المستويات في إنتاجية الطاقة خالل العقد الماضي بين 
مجموعات البلدان العربية، مع اإلشارة إلى أن هذه المستويات آخذة في االرتفاع. أما بلدان مجلس التعاون 

( وهذه المستويات آخذة في 12)الشكل  2000ت في إنتاجية الطاقة منذ عام الخليجي، فلديها أدنى المستويا
التراجع. وتقع مستويات إنتاجية الطاقة في بلدان المشرق والمغرب بين مستويات مجلس التعاون الخليجي وأقل 
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واتجاه تنازلي                                                                                           البلدان العربية نموا ، مع اإلشارة إلى تسجيل اتجاه تصاعدي في إنتاجية الطاقة في بلدان المشرق
 . 2007في بلدان المغرب منذ عام 

 ات في نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي ر    تغي ال  -10الشكل 
 في مجموعات البلدان العربية

 
 .IAEA, 2012: المصدر

  وليةات من الطاقة األمدادمن مجموع اإلات في نصيب الفرد      تغي رال  -11الشكل 
  في مجموعات البلدان العربية

 
 .IEA, 2017: المصدر
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 ات في إنتاجية الطاقة في مجموعات البلدان العربية     تغي رال  -12الشكل 

 
 .IEA, 2017: المصدر

 بلد بكل خاصة تحليالت  -جيم

 ،2015لبلدان العربية، باالستناد إلى بيانات عام في امؤشرات االقتصاد الكلي األساسية  2              يتضم ن الجدول 
 IEA, 2017; World Bank, 2017; United) 2015لعام  2013ستخدم بيانات عام                   دولة فلسطين حيث ت  باستثناء

Nations, 2017) عدد من في  ،هذه الكليات السنوية في مؤشرات االقتصاد      تغي رلل     عرض  15-13. وفي األشكال
ن هذه                                                        وهي تونس، ومصر، والمملكة العربية السعودية واليمن. وتبي  ،البلدان التي تمثل مجموعات البلدان العربية

، ونصيب الفرد من الناتج وليةات من الطاقة األمدادات السنوية في نصيب الفرد من مجموع اإل     تغي راألشكال ال
-1990خالل الفترة  وليةألات من الطاقة امدادالمحلي اإلجمالي إلى مجموع اإلالمحلي اإلجمالي، ونسبة الناتج 

                      لتعاون الخليجي، قيما  اسجلت المملكة العربية السعودية التي تمثل بلدان مجلس فقد                     . وكما كان متوقعا ، 2015
يمثل أقل البلدان  نصيب الفرد من الناتج االقتصادي ومن استهالك الطاقة. أما اليمن الذي من حيثأعلى بكثير 
    ظل ، 2015-1990وطوال الفترة االقتصاد واستخدام الطاقة.  من حيثفقد سجل أدنى المؤشرات  ،             العربية نموا 

يتبع االتجاه نفسه في تونس  وليةات من الطاقة األمدادنصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي ومن مجموع اإل
إلى أن إنتاجية الطاقة في المملكة  15ثل بلدان المشرق. ويشير الشكل التي تمثل بلدان المغرب، وفي مصر التي تم

العربية السعودية متدنية وفي تراجع )على عكس كثافة الطاقة(، في حين أنها ظلت على حالها في تونس ومصر 
             غير مستقر ة.          ولو أن هافي إنتاجية الطاقة،                                                 خالل العقد الماضي. أما اليمن فيسج ل مستويات أعلى 
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 2015بلدان العربية، في المؤشرات االقتصاد الكلي األساسية   -2الجدول 

 البلد
  أالسكان

 )بالماليين(

من  بنصيب الفرد
الناتج المحلي 

اإلجمالي )بمعادل 
القوة الشرائية 
بالدوالر لعام 

 شخص(/2011

نصيب الفرد من 
ات مدادمجموع اإل
  جوليةاألمن الطاقة 

من المكافئ  طن)
 النفطي/شخص(

ات من الطاقة مدادمجموع اإل
الناتج المحلي /وليةاأل

من المكافئ  طناإلجمالي )
بمعادل القوة  1000النفطي/

الشرائية بالدوالر لعام 
2011) 

 0.101 1.361 13,725 39.67 الجزائر

 0.240 10.341 43,926 1.38 البحرين

 0.086 0.868 10,096 91.51 مصر

 0.093 1.314 14,929 36.42 العراق

 0.113 1.134 8,491 7.6 األردن

 0.130 8.907 68,476 3.89 الكويت

 0.102 1.306 13,353 5.85 لبنان

 0.211 2.747 13,048 6.28 ليبيا

 0.298 0.310 3,602 4.167 موريتانيا

 0.077 0.564 7,286 34.38 المغرب

 0.154 5.653 40,139 4.49      ع مان

 0.154 20.290 119,749 2.24 قطر

 0.180 0.334 1,860 4.79 دولة فلسطين

 0.143 7.029 50,724 31.54 المملكة العربية السعودية

 0.096 0.389 4,037 40.24 السودان

 0.266 0.539 2,030 18.5 الجمهورية العربية السورية

 0.092 0.972 10,750 11.25 تونس

 0.124 8.001 65,975 9.16 اإلمارات العربية المتحدة

 0.051 0.130 2,641 26.83 اليمن

 .(2017)البيانات الخاصة بالسكان صادرة عن البنك الدولي  -أ 

 (World Bank, 2017)مصدرها البنك الدولي ، 2011، بمعادل القوة الشرائية بالدوالر لعام بالناتج المحلي اإلجمالي خاصةالبيانات ال -ب 
، صادرة عن 2010الخاصة بالناتج المحلي اإلجمالي، بمعادل القوة الشرائية بالدوالر لعام  باستثناء الجمهورية العربية السورية حيث البيانات

 .(2017)الوكالة الدولية للطاقة 

، باستثناء موريتانيا ودولة فلسطين. (2017)صادرة عن الوكالة الدولية للطاقة  وليةات من الطاقة األمدادالبيانات الخاصة بمجموع اإل -ج 
بيانات و (https://unstats.un.org/unsd/energy/balance/default.htm)بيانات موريتانيا صادرة عن شعبة اإلحصاءات في األمم المتحدة 

 .(http://www.pcbs.gov.ps/site/lang__en/886/Default.aspx)الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني صادرة عن دولة فلسطين 

https://unstats.un.org/unsd/energy/balance/default.htm
http://www.pcbs.gov.ps/site/lang__en/886/Default.aspx)
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  ةوليات من الطاقة األمدادمن مجموع اإلات في نصيب الفرد      تغي رال  -13الشكل 
 في بلدان عربية مختارة

 
 .IEA, 2017; World Bank, 2017: المصدر

 ات في نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي      تغي رال  -14الشكل 
 في بلدان عربية مختارة

 
 .IEA, 2017; World Bank, 2017: المصدر
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 ات في إنتاجية الطاقة في بلدان عربية مختارة     تغي رال  -15الشكل 

 
 .IEA, 2017; World Bank, 2017: المصدر
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 استهالك الطاقة في قطاع المباني  -      ثانيا 

ستخدام الطاقة في قطاع المباني في المنطقة العربية، بما في وراء ايتناول هذا القسم الدوافع الرئيسية 
        فضال  عن الطاقة،  الدعم علىظم تكييف الهواء، و                      لمباني، ونسب انتشار ن وحجم مخزون اذلك الظروف المناخية، 

 تجاهات استهالك الطاقة في قطاع المباني على مستوياتاليعرض كما والمعايير السارية.  التنظيمية اعدالقو
تقديرية الاييس مقال، ومجموعات البلدان األربع، وفرادى البلدان. ثم يعرض                       المنطقة العربية عموما  مختلفة، بينها

، ويناقش االستخدامات فيها لكفاءة الطاقة في المباني السكنية وغير السكنية في المنطقة العربية ومجموعات البلدان
 البلدان المختارة. في في المباني السكنية والتجارية في المنطقة والشائعة النهائية 

 المناخ خصائص  -ألف

ساعة لما بالفي المنطقة العربية، باستخدام بيانات الطقس  اليومية التبريدو لتدفئةاجرى تقدير درجات 
في اليومية درجات التدفئة لخريطة طبوغرافية  16               . ويبي ن الشكل (Krarti and Ihm, 2016)مدينة  162مجموعه 

 اخيةدرجة مئوية للمنطقة العربية، حيث تتوفر البيانات المن 18                                انطالقا  من درجة حرارة أساسية هي  3السنة
                             انطالقا  من درجة حرارة أساسية  4سنةالتبريد اليومية في الخريطة مماثلة لدرجات  17ساعة. ويعرض الشكل بال

في المدن القريبة من المناطق التدفئة اليومية ، فإن درجات 16ن في الشكل                              درجة مئوية. وعلى النحو المبي  18هي 
لصحراء العربية. ولذلك، ترتفع ات التدفئة اليومية في ادرجفوق تالساحلية في منطقة البحر األبيض المتوسط 

داخل  المناسبة لحفاظ على مستوى الحرارةوذلك ل ،احتياجات المدن المتوسطية من الطاقة الالزمة لتدفئة األمكنة
بالتالي و                                                      ، فيبي ن أن المواقع في الصحراء العربية شديدة الحرارة،17ة خالل موسم التدفئة. أما الشكل      مكي فالمباني ال

 . ، بالمقارنة مع المواقع في منطقة حوض البحر المتوسطتتطلب كمية كبيرة من الطاقة لتبريد المباني

                                                                     خريطة طبوغرافية للمنطقة العربية تبي ن درجات التدفئة اليومية في السنة  -16الشكل 

 
 .Krarti and Ihm, 2016: المصدر

                                                
درجة مئوية  18تشير درجات التدفئة اليومية إلى عدد الدرجات الالزمة في جميع األيام التي يتدنى متوسط درجات حرارتها عن  3

                                                                                     خالل سنة واحدة. وهي مرتبطة ارتباطا  وثيقا  بمتطلبات الطاقة في المباني لتدفئة المكان. 

درجة مئوية  18تشير درجات التبريد اليومية إلى عدد الدرجات الالزمة في جميع األيام التي يرتفع متوسط درجات حرارتها عن  4
                                                                                    خالل سنة واحدة. وهي مرتبطة ارتباطا  وثيقا  بمتطلبات الطاقة في المباني لتبريد المكان.
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في المناخات الحارة، كما في بلدان مجلس التعاون الخليجي، يرتبط استهالك الطاقة في قطاع المباني 
أن إجمالي  18                                . فعلى سبيل المثال، يبي ن الشكل (Krarti, 2015)ة      مكي فبالظروف المناخية، ألن معظم المباني 

بمتوسط درجة الحرارة المحيطة،                 ارتباطا  وثيقا  استهالك الكهرباء الشهري في المملكة العربية السعودية يرتبط 
 والحرارة المحيطةمن جهة، بين استهالك الكهرباء الوثيقة . والعالقة 2014مسجلة في عام البيانات الإلى          استنادا 

رتفع الطلب على الكهرباء ي حيثبوضوح على أهمية تكييف الهواء خالل أشهر الصيف،      تدل  من جهة أخرى،
 غ عنها خالل الشتاء.                           لمقارنة مع المستويات المبل إلى الضعف با

                                                            خريطة طبوغرافية للمنطقة العربية تبي ن درجات التبريد اليومية  -17الشكل 

 

 .Krarti and Ihm, 2016: المصدر

 إجمالي استهالك الكهرباء الشهري ومتوسط الحرارة المحيطة   -18الشكل 
 2014في المملكة العربية السعودية، 

 
 .Krarti et al., 2017: المصدر
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 لمبانيا لمخزون األرضية مساحةال  -باء

لمباني، غير األرضية ل مساحاتال، وال سيما مخزون المباني البيانات المفصلة عن تعدادتكون تكاد 
لتقدير  ،اتتعدادالمحدودة عن ولو  ،بعض الدراسات بيانات تستخدماموجودة في المنطقة العربية. ومع ذلك، 

المساحات هذه الدراسات، و 3الجدول       يلخ صمساحات المباني السكنية وغير السكنية في بعض البلدان العربية. و
الصادرة باالستناد إلى بيانات السكان األرضية،  اتلمساحالتقديرية للمباني، ونصيب الفرد من هذه ااألرضية 

 األمم المتحدة في سنة التعداد. عن 

 غ عنها في البلدان العربية       المبل األرضية للمباني و المساحةمجموع   -3الجدول 
 إلى بيانات التعداد         استنادا 

 سنة التعداد البلد ونوع المباني

 مساحةالمجموع 
ن ولمباني )ملياألرضية ل
 مربع(  متر

نصيب الفرد من 
متر )األرضية المساحة 
 المراجع شخص(/عمرب

 ;USAID, 2008 18.9 1476.463 2006 مصر، سكنية 
CAPMAS, 2017 

 ANME, 2010 26.9 274.254 2006 تونس، سكنية

 ANME, 2010 2.8 28.493 2006 تونس، غير سكنية 

 ,Khan and others 23.8 651.616 2010 المملكة العربية السعودية، سكنية 
2017 

مختلفة من  أنواعتقييم أداء الطاقة في لخدمت             لمباني واست ات األرضية لمساحال                   و ضعت نماذج لتقدير لقد 
أن المساحة اإلجمالية للمباني في منطقة الشرق  (Navigant 2015)في دراسة المباني في البلدان والمناطق. وجاء 

متر  11.5، أو 2014                       مليار متر مرب ع في عام  4.5معظم البلدان العربية، بلغت     ضم األوسط وشمال أفريقيا التي ت
     ضم أن منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا ت (GABC 2016)                                       مربع للشخص الواحد. وجاء أيضا  في دراسة 

ما يقارب المساحة  أي للشخص الواحد،   ا مربع   ا متر 18.65لمباني أو األرضية ل مساحةالع من    رب متر م اتمليار 8
للشخص الواحد. ووضعت الوكالة الدولية    ا مربع   ا متر 20.5 وهي (Harvey and others 2014)المقدرة في دراسة 

لمباني السكنية كدالة لنصيب الفرد من الناتج المحلي ل األرضية مساحةال                                  للطاقة نموذجا  يحدد نصيب الفرد من 
لوكالة الدولية للطاقة، د في ا    عتم     الم                                 . وبناء  على نموذج قطاع المباني (IEA-ETP, 2016)اإلجمالي للبلد أو المنطقة 

 .األرضية لألسرة المعيشيةمساحة الالقيم المتوسطة والدنيا والقصوى لنصيب الفرد من  4             يبي ن الجدول 

 السكنية كدالة لنصيب الفرد  األرضية نصيب الفرد من المساحة  -4جدول ال
 من الناتج المحلي اإلجمالي

نصيب الفرد من الناتج 
 المحلي اإلجمالي

)بمعادل القوة الشرائية 
 القيمة القصوى القيمة الدنيا القيمة المتوسطة شخص(/2012بالدوالر لعام 

 شخص/2م30 شخص/2م7 شخص/2م12 0
 شخص/2م50 شخص/2م9 شخص/2م23 10,000
 شخص/2م62 شخص/2م17 شخص/2م34 20,000
 شخص/2م68 شخص/2م25 شخص/2م44 30,000
 شخص/2م71 شخص/2م30 شخص/2م49 40,000
 شخص/2م72 شخص/2م31 شخص/2م51 50,000
 شخص/2م73 شخص/2م32 شخص/2م52 60,000

 .ETP, 2016-IEA: المصدر
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 مساحةالمن  التقديري نصيب الفرديتراوح وباستخدام بيانات الناتج المحلي اإلجمالي للمنطقة العربية، 
شخص، وهو مقياس /  ا مربع   ا متر 24.2شخص، بمتوسط /  ا مربع   ا متر 48.1و 11.6لمباني السكنية بين األرضية ل

نصيب  أمامصر. عن دية، وبدرجة أقل تونس والمملكة العربية السعوعن  3قريب من القيم الواردة في الجدول 
   ا متر 24.2عن متوسط           ، فيتدن ى شخص/  ا مربع   ا متر 18.9البالغ في مصر و السكنيةاألرضية المساحة من الفرد 
أعلى من القيمة الدنيا      يظل                                                                   شخص، وهو أمر متوقع في بلد تكتظ  فيه المناطق الحضرية بالسكان، لكنه /  ا مربع

 شخص. /  ا مربع   ا متر 11.6البالغة 

لمباني غير السكنية في المنطقة العربية. األرضية ل مساحةالتقدير من األصعب                         ال بد  من اإلشارة إلى أن  و
في هذا اإلطار سوى عن عدد قليل من النماذج، مع تفاوت كبير في نصيب الفرد من تقديرات           تم  اإلبالغولم ي

متر مربع/شخص  5.5 (1)هذه النماذج: شمل ا. وتفي منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقياألرضية المساحة 
(McNeil and others, 2013) متر مرب ع/شخص  4.5 (2)؛              (IEA-ETP, 2016) متر مربع/شخص  4.0 (3)؛
(Harvey and others, 2014) متر مربع/شخص  2.5 (4)؛(Ürge-Vorsatz and others, 2013) ويقع نصيب .

ضمن المستوى األدنى  ،متر مربع/شخص 2.8البالغ ولمباني غير السكنية في تونس األرضية لمساحة الالفرد من 
متر مربع/شخص، يمكن تقدير  5.5-2.5ين األدنى واألقصى أي                  . وباستخدام الحد             المبل غ عنها من تقديرات النماذج

غير السكنية في عام                                                                                   المساحة غير السكنية للمنطقة العربية كدالة لعدد السكان. ويقد ر مجموع مساحة المباني
 مليون متر مربع.  1,521 ة هيمتوسطقيمة مليون متر مربع، وب 2,091مليون و 950بين  2015

 الهواء تكييف ظم  ن  انتشار نسب  -جيم

 التبريد. لذلك،  فرضمناخ يفيه أن القسم األكبر من المنطقة العربية  17و 16            بي ن الشكالن 
ظم تكييف الهواء للحفاظ على الراحة الحرارية المرجوة داخل المباني السكنية والتجارية.   ن                ال بد  من توف ر 

ات الهواء يختلف حسب      مكي فثالجات للحفاظ على األغذية لفترة أطول. إال أن انتشار                     كذلك، ال بد  من وجود 
 جلس التعاون الخليجي )نسبةفي جميع المباني في بلدان م        تقريبا  ات      مكي فمجموعات البلدان. ففي حين تتوفر ال

 يعتمد على استخدام األجهزة الفاعلة )المعدات الميكانيكية( لتبريد المباني     فإن  في المائة(،  100تعادل  نتشاراال
ظم تكييف الهواء والثالجات داخل المباني              نسب انتشار ن  5                                   مستويات المعيشة فيه. ويبي ن الجدول على البلد و

                  . ويشير أيضا  إلى                                                             مختارة تمث ل بلدان المشرق والمغرب وأقل البلدان العربية نموا السكنية في بلدان عربية 
ظم تكييف                                                                     ات الهواء في بلدان المغرب. وقد بي ن عدد من الدراسات أن نسب انتشار ن      مكي فتوقعات نسب انتشار 

نسب انتشار          ح حاليا على نصيب الفرد من مستوى الدخل في كل بلد. وتتراو             تعتمد كثيرا والتجهيزات الهواء 
في  80في المائة، ومن المتوقع أن تتجاوز  50و 40ظم التكييف في المساكن في بلدان المغرب والمشرق بين   ن 

 ،                                                ات الهواء والثالجات في أقل البلدان العربية نموا      مكي ف. وتتدنى نسب انتشار 2030المائة بحلول عام 
الكبيرة في الظروف المناخية بين البلدان العربية، على النحو  في المائة. وتؤدي االختالفات 30وال تتجاوز 

ات،      مكي فات. وترتفع نسب تشغيل ال     مكي ف، إلى تفاوت في عدد الساعات المحتمل لتشغيل ال18ن في الشكل       المبي 
بمجموعات البلدان األخرى، ومن                                                                     وال سيما داخل المباني السكنية، في بلدان مجلس التعاون الخليجي مقارنة 

المتوقع أن يؤثر ذلك على ذروة الطلب على الكهرباء وعلى استهالك الطاقة الكهربائية فيها. وفي بلدان المشرق 
 ات على استهالك الطاقة بقدر      مكي ف، ال يؤثر انخفاض ساعات تشغيل ال                                  والمغرب وأقل البلدان العربية نموا 

 الكهرباء.  ما يؤثر على ذروة الطلب على
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 ظم تكييف الهواء والثالجات في المباني السكنية في بلدان عربية مختارة             نسب انتشار ن   -5الجدول 

 البلد
ات      مكي فنسب انتشار 

 الهواء )في السنة(

النسب المتوقعة 
ات الهواء      مكي فالنتشار 
(2030) 

نسب انتشار 
الثالجات )في 

 المراجع السنة(

في المائة  90 في المائة 84.5 (2015) في المائة 37.2 الجزائر
(2009) 

(WBG, 2016) 

في المائة  85 في المائة 49.0 (2015)في المائة  9.3 المغرب
(2009) 

(WBG, 2016) 

الجمهورية 
 العربية السورية

في المائة  40 غير متوفرة (2009)في المائة  9
(2009) 

(RECREE, 2012) 

في المائة  80 في المائة 84.5 (2015)في المائة  40.3 تونس
(2009) 

(WBG, 2016) 

في المائة  30 غير متوفرة (2009)في المائة  12 اليمن
(2009) 

(RECREE,2012) 

في المائة  100 غير متوفرة (2010)في المائة  50 لبنان
(2010) 

MEDENER (2013) 

 ات.      مكي ف                                          التعاون الخليجي تشكل سوقا  كبيرة لصناعة الوفي المنطقة العربية، ال تزال بلدان مجلس 
بة حسب البلدان     مبو والفي المنطقة العربية،  2016-2011وحدات التكييف المباعة في الفترة  6              ويعد د الجدول 

(JRAIA, 2017) في المائة من إجمالي  80 أكثر من ل                                  أن بلدان مجلس التعاون الخليجي تسج  6الجدول          . ويبي ن
ات قد استقر في معظم بلدان مجلس التعاون      مكي فالطلب على ال                               ات في المنطقة العربية. غير أن      مكي فعلى الالطلب 

في بعض الحاالت في العامين الماضيين، بسبب تباطؤ األنشطة االقتصادية        طفيفا                       الخليجي، وسجل تراجعا 
 المرتبطة بانخفاض أسعار النفط. 

 2016-2011العدد اإلجمالي لوحدات التكييف )باآلالف( المباعة في المنطقة العربية،   -6الجدول 

 2016 2015 2014 2013 2012 2011 البلد

 1926 2164 2238 2226 1666 1581 المملكة العربية السعودية

 758 782 781 765 803 747 مصر

 731 763 737 713 493 497 اإلمارات العربية المتحدة

 296 320 321 297 217 248      ع مان

 278 286 284 275 179 189 قطر

 229 194 205 206 176 172 الجزائر

 211 225 217 214 147 144 الكويت

 187 193 320 315 296 274 العراق

 155 159 159 189 174 180 ليبيا

 130 135 135 132 131 122 المغرب

 80 77 78 82 82 77 البحرين

 80 76 77 69 68 69 لبنان

 222 228 227 215 221 231 جميع البلدان األخرى

 5283 5602 5779 5698 4653 4531 المنطقة العربية

 .JRAIA, 2017: المصدر
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 الطاقة على دعمال  -دال

أسعار الكهرباء  8                 (. ويبي ن الجدول 7)الجدول  أسعار الطاقة مدعومة إلى حد كبير في المنطقة العربية    إن  
وانبعاثات  توليد الكهرباء، ونصيب الفرد من استهالك الكهرباء           المتوف رة ل، والقدرة المعيشية النموذجية لألسر

الطاقة، وال سيما في بلدان مجلس التعاون  الدعم علىأن  7                                                   الكربون، وذلك في بلدان عربية مختارة. ويبي ن الجدول 
                                          فس ر ارتفاع نصيب الفرد من استهالك الكهرباء د يوقمن بين األعلى في العالم،  والخليجي المصدرة للنفط، ه

للوكالة الدولية للطاقة، البلدان العربية هي من           (. ووفقا 8وانبعاثات الكربون في عدد من البلدان العربية )الجدول 
ربية،                                                                                                    األكثر دعما  للطاقة في العالم: فستة من البلدان العشرة األكثر دعما  للطاقة في العالم هي من المنطقة الع

                 تسج ل بلدان مجلس  ،. كذلك(Ameer and Krarti, 2016)وعلى رأسها الكويت، فالمملكة العربية السعودية، فقطر 
 التعاون الخليجي أعلى نصيب للفرد من استهالك الكهرباء في العالم، بسبب األحمال الكبيرة لتكييف المباني، 

      وتضم الطاقة بشكل كبير في ما بين البلدان العربية.  وال سيما خالل أشهر الصيف. وتتفاوت مستويات استهالك
                                                                           استهالكا  للطاقة على الصعيد العالمي، بما في ذلك الكهرباء. فعلى سبيل المثال،  األقل بعض البلدان              المنطقة أيضا 

، وذلك 8كيلوواط ساعة فقط في السنة، على النحو المشار إليه في الجدول  147يستهلك الشخص العادي في اليمن 
 إمكانية الحصول على الطاقة في المناطق الريفية. إلى ضعف على األرجحيعود 

 الطاقة في المنطقة العربية على دعمال  -7الجدول 

 البلد

 على دعمالإجمالي 
 الطاقة

)بمليارات 
 الدوالرات(

النسبة المئوية 
من الناتج 

 المحلي اإلجمالي
 (ةبالنسبة المئوي)

نصيب الفرد من 
 على دعمالإجمالي 

 الطاقة
 دوالر/شخص()

نصيب الفرد من 
 الكهرباء على دعمال

 )دوالر/شخص(

 59.83 604.70 10.0 23.870 الجزائر

 1179.72 3224.74 11.2 3.940 البحرين

 33.20 365.79 10.0 32.349 مصر

 0.00 13.37 0.2 0.495 العراق

 89.90 208.67 3.6 1.424 األردن

 409.78 3429.95 7.8 14.097 الكويت

 465.14 1151.99 10.3 5.246 لبنان

 0.00 1021.64 10.2 6.442 ليبيا

 15.53 15.53 1.3 0.058 موريتانيا

 غير متوفر 58.41 1.6 1.957 المغرب

 102.13 1718.97 8.9 7.267      ع مان

 1041.12 5995.25 6.4 14.471 قطر

 352.54 3395.03 13.2 106.556 السعوديةالمملكة العربية 

 غير متوفر 35.77 2.1 1.375 السودان

 115.28 180.37 4.0 2.004 تونس

 337.03 3022.85 6.6 28.961 اإلمارات العربية المتحدة

 6.08 12.69 0.7 0.359 اليمن

 85.31 715.65 8.3 250.868 المنطقة العربية

 .IMF, 2015: المصدر

هج الفجوة السعرية في تقدير قيمة الدعم. وهو يقارن متوسط أسعار المستخدم النهائي التي يدفعها المستهلكون باألسعار       خدم ن       : است مالحظة
 .مدادالمرجعية التي تتوافق مع الكلفة الكاملة لإل
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ميغاواط من القدرة المتاحة على توليد الطاقة  232,675أن المنطقة العربية لديها  8              ويبي ن الجدول 
 كهرمائية المحطات الفي المائة منها مستمدة من الموارد المتجددة، ومعظمها من  6الكهربائية، 

                                                                                        ميغاواط(. وقد وضعت معظم البلدان العربية، في إطار خططها الوطنية للطاقة المتجددة، أهدافا   11,000)حوالي 
ام مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام في المائة من احتياجاتها من الكهرباء باستخد 100إلى  10طموحة لتلبية 

2030 (IRENA, 2016) . 

 أسعار الكهرباء ومؤشرات استخدام الطاقة وانبعاثات الكربون في بلدان عربية مختارة  -8الجدول 

 البلد

كلفة 
 الكهرباء

)دوالر/كيلوو
 أاط ساعة(

القدرة على 
توليد 

 الكهرباء
 ب)ميغاواط(

الفرد من نصيب 
 استهالك الطاقة

)كيلوواط 
 جساعة/شخص(

نصيب الفرد من 
مجموع استهالك 
الطاقة النهائية 

)أطنان من المكافئ 
 دالنفطي/شخص(

نصيب الفرد من 
انبعاثات ثاني 

أكسيد الكربون 
 ه)طن/شخص(

 3.717 0.944 451 1 000 13 0.051 الجزائر

 23.450 4.568 190 20 889 3 0.008 البحرين 

 2.199 0.604 754 1 483 32 0.033 مصر

 4.812 0.496 218 1 600 25 0.009 العراق

 3.003 0.73 288 2 882 4 0.092 األردن

 25.224 4.523 951 14 000 18 0.007 الكويت

 4.296 0.835 861 2 710 2 0.046 لبنان

 9.187 1.322 656 1 000 10 0.016 ليبيا

 1.744 0.435 892 202 8 0.123 المغرب

 15.443 4.548 588 6 750 8 0.026      ع مان

 45.423 8.769 460 17 900 8 0.022 قطر

 19.529 4.6 926 9 400 46 0.013 المملكة العربية السعودية

 0.309 0.265 264 253 3 0.049 السودان

 1.599 0.357 811 154 3 0.004 الجمهورية العربية السورية

 2.587 0.7 458 1 491 4 0.127 تونس

 23.202 5.805 916 12 348 29 0.080 اإلمارات العربية المتحدة

 0.865 0.095 147 500 1 0.041 اليمن

 .(RECREE, 2015)كيلوواط ساعة  500باالستناد إلى استهالك  2014في عام                                       ق د ر متوسط األسعار في المباني السكنية  -أ 

 . (2016)من الوكالة الدولية للطاقة المتجددة  2015                مد ت بيانات عام     است  -ب 

 .(2017)من الوكالة الدولية للطاقة  2015                مد ت بيانات عام     است  -ج 

 .(2017)( من البنك الدولي 2013)باستثناء السودان لعام  2014                مد ت بيانات عام     است  -د 

 المباني قطاع في الطاقة استهالك اتجاهات  -هاء

الستهالك الطاقة في قطاع المباني في المنطقة العربية ومجموعات البلدان فيها                        يعرض هذا القسم تقييما 
فيه نقاش وتقييم . و(IEA, 2017)غ عنها خالل العقدين الماضيين                    إلى البيانات المبل                          وفرادى البلدان، استنادا 

 السكنية وغير السكنية. في المباني من جهة أخرى الطاقةمن جهة، ومزيج التجاهات العامة في استهالك الطاقة ل
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 االتجاهات العامة في المنطقة العربية 

في المنطقة           شكل مط رد بيزداد مجموع استهالك الطاقة النهائية في قطاع المباني     أن   19ن الشكل     يبي 
    أن   )أ( 19                                                              ل واضح من المنتجات النفطية إلى استخدام الكهرباء. ويبي ن الشكل          ، مع تحو 1990العربية منذ عام 

من مجموع  في المائة 41                التي مث لت نسبةمن تفضيل المنتجات النفطية          قد تحو ل  المباني مزيج الطاقة في قطاع
في المائة من  60استخدام الكهرباء لتلبية أكثر من هيمنة ، إلى 1990في عام  استهالك الطاقة النهائية في المباني

مجموع استهالك المباني للطاقة  ، ارتفع. كذلك2015عام  مجموع احتياجات قطاع المباني في البلدان العربية في
)ب(، مما يشير إلى اتجاه خطي بين السنوات  19، كما يظهر في الشكل 1990رد منذ عام                         النهائية سنويا  بشكل مط 

 1,450واالستخدام اإلجمالي للطاقة في المباني. وإذا استمر هذا االتجاه، ستستهلك المباني في البلدان العربية 
تيراواط  2,000؛ و2006                                   مستوى استهالك الطاقة المسج ل في عام  ، ليتضاعف2030تيراواط ساعة بحلول عام 

إلى  20. ويشير الشكل 2015                                   مستوى استهالك الطاقة المسج ل في عام         تقريبا  ، ليتضاعف 2050ساعة بحلول عام 
 في المائة خالل الفترة  23-18دود في ح بقيت مجموع استهالك الطاقة النهائيةقطاع المباني من أن حصة 

والناتجة                           أوجه الكفاءة المبل غ عنها             استنادا  إلى للطاقة. و المعيشية استخدام األسرإلى ، ويعود معظمها 1990-2015
ات مداد                                                 طاقة النهائية، يقد ر نصيب قطاع البناء من مجموع اإلالإلى استهالك  وليةمن الطاقة األ مدادتحويل اإل عن
، 2000، و1990سنوات هي  عن فترة ثالث 21                                              في المنطقة العربية على النحو المحد د في الشكل  وليةالطاقة األمن 

 1990في المائة في عام  23من  وليةات من الطاقة األمدادمن مجموع اإل بناءارتفعت حصة قطاع القد . و2015و
تيراواط ساعة،  1,076ي في البلدان العربية ، استهلكت المبان2015. وفي عام 2015في المائة في عام  28إلى 

ظم    ون التجهيزات، اإلنارة، وفي معظمه إلى  والعائدفي المائة(، لتلبية الطلب المتزايد  60معظمها من الكهرباء )
المباني التجارية الطاقة التي تستهلكها في المائة من مجموع  88                  . وتشك ل الكهرباء (Krarti and Ihm, 2016)التبريد 

ها إلى في المائة من احتياجات 50الكهرباء  ، فتغطي. أما بالنسبة إلى المباني السكنيةلعامة في المنطقة العربيةوا
 وليةات من الطاقة األمدادفي المائة من مجموع اإل 21                                                 في معظم البلدان العربية. وتوف ر المنتجات النفطية الطاقة 

لتلبية الطلبات  بالتحديد، وفي المائة للطاقة المتجددة 9في المائة للغاز الطبيعي و 10في قطاع المباني، في مقابل 
 . (Krarti and Ihm, 2016)في المنازل لتسخين المياه، والطبخ، والتدفئة  المستخدمةعلى الطاقة غير الكهربائية 

ات من الطاقة مداديشمل مجموع استهالك الطاقة النهائية، وما يقابله من مجموع اإل             فضال  عن ذلك، 
الصناعية، على غرار تلك  العملياتفي  وسيطة)منتجات الطاقة المستخدمة كمادة  طاقية ، استعماالت غيروليةاأل

أكثر من  لطاقيةالمستخدمة في الصناعات البتروكيميائية(. وفي المنطقة العربية، بلغت حصة االستعماالت غير ا
هذه الحصة في  ترتفع. و6، كما يظهر في الشكل 2015النهائية لعام  في المائة من مجموع استهالك الطاقة 15

بلدان مجلس التعاون الخليجي وغيرها من البلدان المنتجة للنفط والغاز الطبيعي في المنطقة العربية. فعلى سبيل 
ية في المملكة في المائة من مجموع استهالك الطاقة النهائ 27ة حوالي يطاقال المثال، بلغت حصة االستعماالت غير

. ولذلك، فالحصة الفعلية من الطاقة المستخدمة في قطاع المباني أعلى من القيم 2015العربية السعودية في عام 
من مجموع استهالك الطاقة النهائية                   في المائة تقريبا  25، بلغت الحصة 2015التي نوقشت في السابق )في عام 

 (.المستعملة فقط للطاقة وليةألات من الطاقة امداد               با  من مجموع اإلفي المائة تقري 31، والمستعملة فقط للطاقة

في المائة من الطاقة المستخدمة في المباني، لم تبلغ حصتها  60 كلتقد ش الطاقة الكهربائية    أن  في حين و
لدى في المائة  22) 2015في المائة من مجموع استهالك الطاقة النهائية في المنطقة العربية في عام  19سوى 

الكهرباء في المقام األول من الغاز  يتم توليد(. وفقط لالستخدام الطاقي مجموع استهالك الطاقة النهائية النظر في
في المائة(  3الطاقة المتجددة )مع مساهمة طفيفة من في المائة(،  30في المائة( ومنتجات النفط ) 65الطبيعي )

 (.22)الشكل  في المائة( 2والفحم )
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 2015-1990إجمالي استخدام الطاقة في قطاع المباني في المنطقة العربية،   -19الشكل 

 مزيج الطاقة  )أ(

 

 االتجاهات السنوية في استهالك الطاقة)ب(  

 
 .IEA, 2017: المصدر
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 حصة قطاع المباني من مجموع استهالك الطاقة النهائية في المنطقة العربية،   -20الشكل 
1990-2015 

 
 .IEA, 2017: المصدر

 ات مدادتهالك الطاقة النهائية ومجموع اإلحصة قطاع المباني من مجموع اس  -21الشكل 
 2015، و2000، و1990في المنطقة العربية في األعوام  وليةمن الطاقة األ

 
 .IEA, 2017: المصدر
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 2015مزيج الطاقة لتوليد الكهرباء في المنطقة العربية،   -22الشكل 

 
 .IEA, 2017: المصدر

 االتجاهات في مجموعات البلدان العربية  

 2015-1990تفاوت استهالك الطاقة السنوي في قطاع المباني بين مجموعات البلدان العربية في الفترة ي
كة في المباني                                                                 ، كان لبلدان مجلس التعاون الخليجي الحصة األكبر من الطاقة المستهل 2010(. فمنذ عام 23)الشكل 

قطاع المباني لم يشكل  لكنر إليها في األقسام المذكورة أعاله.       الم شامجموعات البلدان األربع، بسبب العوامل  بين
، وهذه 2015في المائة من مجموع استهالك الطاقة النهائية في بلدان مجلس التعاون الخليجي في عام  15سوى 

في  29، شكلت حصة المباني 2015(. وفي عام 24النسبة هي من أدنى الحصص في المنطقة العربية )الشكل 
في المائة  53في المائة في بلدان المغرب، و 28من مجموع استهالك الطاقة النهائية في بلدان المشرق، و المائة

 تصبح فقط، الطاقية ستعماالتلال)وعند النظر في مجموع استهالك الطاقة النهائية                              في أقل البلدان العربية نموا 
بلدان المغرب، في في المائة  30لدان المشرق، وبفي في المائة  32مجلس التعاون الخليجي، وفي في المائة  18

 (.                          أقل البلدان العربية نموا في في المائة  54و

 استهالك الطاقة النهائية في قطاع المباني في مجموعات البلدان العربية  -23الشكل 

 
 .IEA, 2017: المصدر
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بلدان مجلس التعاون الخليجي بلدان المشرق بلدان المغرب أقل البلدان نموا 

 الفحم المصادر المتجددة الغاز الطبيعي النفط
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 مجموع استهالك الطاقة النهائية قطاع المباني من إجمالي حصة   -24الشكل 
 في مجموعات البلدان العربية

 
 .IEA, 2017: المصدر

المباني في المنطقة العادة في لتوليد الكهرباء المستخدمة في  وليةوعند النظر في االحتياجات من الطاقة األ
أكبر من حصته من مجموع استهالك  وليةألمن الطاقة ا اتمدادالعربية، تصبح حصة قطاع المباني من مجموع اإل

الطاقة النهائية في مجموعات البلدان، حيث الكهرباء هي الشكل الرئيسي من الطاقة المستخدمة في قطاع المباني: 
حصة قطاع المباني في بلدان مجلس التعاون ترتفع (. و25مجلس التعاون الخليجي وبلدان المشرق العربي )الشكل 

ات مدادفي المائة من حيث مجموع اإل 26في المائة من حيث مجموع استهالك الطاقة النهائية إلى  15يجي من الخل
بسبب االعتماد الشديد على الكهرباء في تلبية احتياجات المباني من الطاقة )عند النظر وذلك ، وليةمن الطاقة األ
في المائة في بلدان  30ترتفع هذه الحصة حتى  فقط،الطاقي  ستعمالالل وليةالطاقة األات من مداداإلفي مجموع 

 مجلس التعاون الخليجي(. 

 ومجموع استهالك الطاقة  وليةات من الطاقة األمدادمجموع اإلقطاع المباني من حصة   -25الشكل 
 2015النهائية في مجموعات البلدان العربية، 

 
 .IEA, 2017: المصدر
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 االتجاهات في فرادى البلدان العربية 

تتفاوت مساهمة قطاع المباني في مجموع االستهالك الوطني للطاقة النهائية بشكل كبير في ما بين البلدان 
المساهمة السنوية لقطاع المباني في مجموع االستهالك الوطني للطاقة النهائية في  26                      العربية. ويبي ن الشكل 

. ومن بين تلك البلدان (IEA, 2017)                                             في البلدان العربية ذات البيانات المبل غ عنها  2015، و2000، و1990األعوام 
في المائة  57في السودان )على األ النسبة قطاع المبانيمجموع استهالك الطاقة النهائية في حصة سجلت العربية، 
(. وفي جميع البلدان العربية، تستهلك المباني 2015في المائة في عام  10) في قطر األدنىوالنسبة ( 2015في عام 

 .27                                            المباني التجارية/العامة، كما يت ضح من الشكل  نالسكنية الطاقة أكثر م

 مجموع استهالك الطاقة النهائية في بلدان عربية مختارة، من قطاع المباني حصة   -26الشكل 
 2015، و2000، و1990

 
 .IEA, 2017: المصدر

حصة قطاع المباني السكنية من مجموع استهالك الطاقة النهائية في بلدان عربية مختارة،   -27الشكل 
 2015، و2000، و1990

 
 .IEA, 2017: المصدر
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، تيراواط ساعة من مجموع الطاقة النهائية 791، استهلكت المباني السكنية في البلدان العربية 2015في عام 
مزيج الطاقة الذي  28في المائة من مجموع الطاقة المستخدمة في قطاع المباني. ويوضح الشكل  75أي ما يشكل 

مزيج الطاقة المستخدم  29ن الشكل        . ويبي (IEA, 2017) 2015في كل بلد عربي في عام المعيشية استخدمته األسر 
. وبشكل عام، تعتمد بلدان 2015في المباني التجارية والعامة في البلدان العربية التي توفرت عنها بيانات في عام 

مجلس التعاون الخليجي بشكل أساسي على الكهرباء، في حين تستخدم بلدان أخرى الكهرباء والوقود األحفوري 
أن السودان يعتمد بشدة  29و 28ن الشكالن                                                           ة احتياجاتها من الطاقة في المباني السكنية والتجارية. ويبي           معا  لتلبي

في المائة من مجموع الطاقة التي  84 في ذلكمباني من الكهرباء، بما العلى الطاقة الكهرمائية لتغطية احتياجات 
ية، من بين جميع البلدان العربية، أكبر نسبة من الطاقة . وتستهلك المملكة العربية السعودالمعيشية تستهلكها األسر

تيراواط ساعة في عام  260فقد استهلكت المباني في المملكة العربية السعودية       معا ؛ في المباني السكنية والتجارية
 ، أي ما يشكل ثلث مجموع الطاقة النهائية التي يستخدمها قطاع المباني في المنطقة العربية.2015

 2015االستهالك النهائي للمباني السكنية في البلدان العربية حسب مصدر الطاقة،   -28الشكل 

 
 .IEA, 2017: المصدر

 2015االستهالك النهائي للمباني غير السكنية في البلدان العربية حسب مصدر الطاقة،   -29الشكل 

 
 . ,2017IEA: المصدر
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 الطاقة كفاءة مؤشرات  -واو

: نصيب الفرد من استهالك الطاقة، ومقارنتها                                                   ي ستخدم مؤشران لتقييم كفاءة الطاقة في قطاع المباني
كفاءة الطاقة  ن حولمؤشريهذين ال                            . ويقد م هذا القسم تقديرات لاألرضية لطاقة حسب المساحةلمباني لواستهالك ا

             غير الم لب ى الطلب يعكسان لمنطقة العربية ومجموعات بلدانها. ويستند المؤشران إلى البيانات المتاحة، وال في ا
، إلى                                                                استهالك الطاقة في بعض البلدان، وال سيما أقل البلدان العربية نموا  ضعفعزى                        على الطاقة. ويمكن أن ي 

االحتياجات            التي تلب ياألدنى من الخدمات  الحصول على الحد، وذلك بسبب محدودية             غير الم لب ى الطلب
في المنطقة  على الحد األدنى من الخدمات األساسية التي ال تحصل يةرائح السكانتكثر الشاإلنسانية األساسية. و

في  على الطاقة             غير الم لب ى (. ويعود الطلب2013المناخ،       تغي ر)اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن  العربية
ن واليمن إلى انخفاض الدخل، وارتفاع كلفة التكنولوجيا، وعدم القدرة على الحصول على الطاقة، إما السودا

البلدان األكثر بالنسبة إلى ارتفاع أسعار الطاقة. أما بسبب )شبكات الكهرباء( أو  ية التحتيةبسبب ضعف البن
)كما في العراق(، أو إلى ضعف  بالطاقة مدادإلى االنقطاع المتكرر في اإل             غير الم لب ى ، فيعود الطلب      نموا 

وقد جرى معدالت انتشار التجهيزات )مثل أجهزة تكييف الهواء في الدول من خارج مجلس التعاون الخليجي(. 
آلية التنمية النظيفة، باستخدام القيم األساسية للحد ضمن مشاريع محددة                      غير الم لب ى في إطار تقدير الطلب 

 ;Hayashi and Michaelowa, 2012; Howells and others, 2005)دد من البلدان األدنى من الخدمات في ع

Horst and Hovorka, 2008) . ،تشير التقديرات إلى أن على سبيل المثال، وفي إطار مشاريع كهربة الريف
ة كيلوواط ساعة/سن 250ولإلضاءة، كيلوواط ساعة/سنة  55قد تحتاج إلى ما ال يقل عن المعيشية األسرة 

تحسين و من جهة، ن الحصول على الطاقةيمع تحسبالتالي، و. و(Poyry, 2011)ألدوات المنزلية األخرى ل
، من المتوقع أن ترتفع مؤشرات الطاقة الواردة في هذا القسم، وال سيما في من جهة أخرى مستويات الدخل

 .                          أقل البلدان العربية نموا 

 المبانينصيب الفرد من استخدام الطاقة في قطاع  

بين                     بنسبة الضعف تقريبا  متوسط نصيب الفرد من استهالك الطاقة في المباني في المنطقة العربية ارتفع 
. غير أن نصيب الفرد (IEA, 2017)شخص( /طكيلووا 2,665) 2015كيلوواط/شخص( و 1,475) 1990عامي 

غ عنها على الصعيد                        لمقارنة مع القيم المبل با ،في المنطقة العربية             يبقى منخفضا   في المباني المستخدمة من الطاقة
 30ن في الشكل                                                                                           العالمي وفي البلدان المتقدمة، بما في ذلك االتحاد األوروبي والواليات المتحدة، على النحو المبي 

(IEA, 2017) . ،تراجع نصيب الفرد من استهالك الطاقة في المباني في كل من االتحاد األوروبي وفي المقابل
المالحظات نفسها قد تنطبق                                  أعلى بكثير من المتوس ط العالمي. و يبقى ، مع أنه2009المتحدة منذ عام والواليات 

، كان 2010. ومنذ عام 31ن في الشكل                                                               على نصيب الفرد من استهالك الكهرباء في المباني، على النحو المبي 
        فضال  عن من المتوسط العالمي.       قليال نصيب الفرد من استهالك الكهرباء في المباني في المنطقة العربية أعلى 

في المائة من إجمالي  34من  ذلك، يتزايد دور الكهرباء في تلبية حاجات قطاع المباني من الطاقة، حيث ارتفع
 . 2015في المائة في عام  60إلى  1990استهالك الطاقة في المباني في عام 

ء في قطاع المباني بشكل كبير في ما بين ويختلف نصيب الفرد من إجمالي استهالك الطاقة والكهربا
. وهو أعلى بكثير في بلدان مجلس التعاون الخليجي منه في 33و 32البلدان العربية، كما يظهر في الشكلين 

                                                                                                     مجموعات البلدان األخرى. وكما ذ كر آنفا، تشكل الطاقة الكهربائية األغلبية الساحقة من الطاقة المستخدمة في 
 دان مجلس التعاون الخليجي، وبقدر أقل في مجموعات البلدان األخرى. قطاع المباني في بل
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 نصيب الفرد من استهالك الطاقة النهائية في قطاع المباني في مناطق وبلدان مختارة،   -30الشكل 
1990-2015 

 

 .IEA, 2017; World Bank, 2017: المصدر

 نصيب الفرد من استهالك الكهرباء في قطاع المباني في مناطق وبلدان مختارة،   -31الشكل 
1990-2015 

 

 .IEA, 2017; World Bank, 2017: المصدر
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 نصيب الفرد من إجمالي استهالك الطاقة في قطاع المباني   -32الشكل 
 2015-1990في مجموعات البلدان العربية،

 .IEA, 2017; World Bank, 2017: المصدر

 نصيب الفرد من إجمالي استهالك الكهرباء في قطاع المباني   -33الشكل 

 2015-1990في مجموعات البلدان العربية، 

 

 .IEA, 2017; World Bank, 2017: المصدر
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االتجاهات العامة في نصيب الفرد من إجمالي استهالك الطاقة ونصيب الفرد من  37-34             تبي ن األشكال 
             صحيح أن  بعض إجمالي استهالك الكهرباء في المباني السكنية وغير السكنية في المجموعات العربية األربع. 

             ، كان مماثال  1995 قابلة للنقاش )تشير إلى أن نصيب الفرد من استهالك الطاقة في هذه البلدان قبل عام البيانات
وال سيما بيانات لنصيب الفرد في بلدان المشرق، ربما بسبب االستخدام الشديد للوقود األحيائي ألغراض الطهي(، 

 35مجموعات البلدان. ويؤكد الشكل بين تساهم في تحديد االتجاهات العامة لكن النتائج ،      نموا  العربية أقل البلدان
: فنصيب الفرد من استهالك الطاقة في بلدان مجلس التعاون الخليجي أعلى بكثير في                           المالحظات التي س ج لت آنفا 

المباني السكنية والتجارية على حد سواء من مجموعات البلدان األخرى. وفي المقابل، سجلت أقل البلدان العربية 
 ي المنطقة العربية والعالم.         على صعيد للفرد الواحد طاقة للاستهالك أدنى       نموا 

 نصيب الفرد من إجمالي استهالك الطاقة في قطاع المباني السكنية   -34الشكل 
 2015-1990في مجموعات البلدان العربية، 

 .IEA, 2017; World Bank, 2017: المصدر

 نصيب الفرد من إجمالي استهالك الكهرباء في قطاع المباني السكنية   -35الشكل 
 2015-1990في مجموعات البلدان العربية، 

 
 .IEA, 2017; World Bank, 2017: المصدر
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 نصيب الفرد من إجمالي استهالك الطاقة في قطاع المباني غير السكنية   -36الشكل 
 2015-1990في مجموعات البلدان العربية، 

 
 .IEA, 2017; World Bank, 2017: المصدر

 نصيب الفرد من إجمالي استهالك الكهرباء في قطاع المباني غير السكنية   -37الشكل 

 2015-1990في مجموعات البلدان العربية، 

 
 .IEA, 2017; World Bank, 2017: المصدر
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 األرضية استخدام الطاقة في المباني حسب المساحة 

                                            مقياسا  آخر ألداء الطاقة في المباني باستخدام األرضية يوفر استخدام الطاقة في المباني حسب المساحة 
عوامل أخرى، مثل عدد الشاغلين، ونوع مع مراعاة استخدام هذا المقياس يجب  مجموع المساحة المشغولة. لكن

غير  باالحتياجات المتعلقة            غير الملب ى االعتبارات المتعلقة بالطلب         فضال  عن المعدات المتوفرة داخل المبنى، 
ظم                                                             ظم، وعدم الحصول على الطاقة. فتحسين الغالف الخارجي للمباني ون                         أسعار الطاقة، وكلفة الن  الملباة بسبب

والتهوية وتكييف الهواء فيها يحد من إجمالي استخدام الطاقة فيها، وبالتالي من استهالك الطاقة اإلنارة والتدفئة 
في المباني حسب المساحة. أما إضافة المساحة إلى المباني، فقد تزيد من استهالك الطاقة في المباني ككل، في 

                                                   حين تخف ض من استهالك الطاقة في المباني حسب المساحة.

كثافة استهالك              او ما ي عرف بلمباني، األرضية ل مساحةال                              استهالك الطاقة المبل غ عنه حسب  9              ويبي ن الجدول 
كثافة                                                                                      على صعيد العالم، واالتحاد األوروبي، والواليات المتحدة، والصين، والهند. ويبي ن أيضا  قيم وذلك الطاقة، 

إلى لوكالة الدولية للطاقة والصادرة عن اانات استهالك الطاقة إلى بي                          المنطقة العربية، استنادا استهالك الطاقة في 
 المذكورة أعاله. األرضية تقديرات متوسط المساحة 

 ( في قطاع المباني في مناطق وبلدان مختارة، 2كثافة استهالك الطاقة )كيلوواط ساعة/م  -9الجدول 
 2012و 2006و 2000

 2012 2006 2000 البلد/المنطقة

 165 175 200 أالعالم

 187 215 223 أاالتحاد األوروبي

 197 207 212 أالواليات المتحدة

 102 108 131 أالصين

 165 180 195 أالهند

 96 89 72 بالمنطقة العربية

 .(2015)كما ورد عن الوكالة الدولية للطاقة  -أ 

 يانات الطاقة الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة وتقديرات متوسط المساحة األرضية للمباني على أساس ب هاجرى تقدير -ب 
 المذكورة أعاله. 

كثافة استهالك  رتفعت، ا      . أوال 9ويمكن استخالص مالحظتين من قيم كثافة استهالك الطاقة في الجدول 
بسبب التحسن في مستويات  ، على األرجح2012-2000الطاقة في قطاع المباني في المنطقة العربية خالل الفترة 

المنزلية. وتزيد قيم  تجهيزاتات الهواء، واإلنارة، وال     مكي فكة للطاقة مثل                                  المعيشة، واستخدام األجهزة المستهل 
كثافة استهالك الطاقة في قطاع المباني في المناطق األخرى عن قيم المنطقة العربية، لكنها آخذة في االنخفاض. 

بمستويات                   في المائة مقارنة  17.5                                                           ، تراجعت كثافة استهالك الطاقة في قطاع المباني عالميا  بنسبة 2012وفي عام 
، بما في على األرجح في االقتصادات الكبيرةالضخمة ، إثر تنفيذ مجموعة من برامج كفاءة الطاقة 2000عام 

 ذلك في الواليات المتحدة، واالتحاد األوروبي، والصين، والهند. 
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نصيب الفرد من استهالك الطاقة في المباني، تختلف قيم كثافة استهالك                 ذ كر آنفا  بشأن ومع ذلك، وكما 
في مجموعات البلدان  2015-1990هذه االختالفات للفترة  38                                               الطاقة كثيرا  في المنطقة العربية. ويبي ن الشكل 

كيلوواط  150بلدان مجلس التعاون الخليجي من تضاعفت قيمة كثافة استهالك الطاقة في المباني في فقد العربية. 
. وفي الوقت نفسه، ارتفعت هذه 2015كيلوواط ساعة/متر مربع في عام  300إلى  1990ساعة/متر مربع في عام 

 85ثم  66إلى  1990كيلوواط ساعة/متر مربع في عام  45القيمة في بلدان المشرق والمغرب بشكل طفيف من 
عند أي                                                      . وظلت هذه القيمة ثابتة في أقل البلدان العربية نموا على التوالي 2015عام  كيلوواط ساعة/متر مربع في

بسبب االرتفاع المحدود في مستويات المعيشة، وعلى األرجح كيلوواط ساعة/متر مربع خالل الفترة نفسها،  50
 . الهواء فظم تكيي                                            كثيفة االستهالك للطاقة في قطاع المباني، مثل ن ال األدواتواالفتقار إلى 

 استهالك الطاقة في قطاع المباني حسب المساحة األرضية   -38الشكل 
 2015-1990في مجموعات البلدان العربية، 

 .IEA, 2017: المصدر

إجمالي استهالك الطاقة النهائية والكهرباء في  ضمنالتفاوت في كثافة استهالك الطاقة  39ن الشكل     يبي 
. وتتناسب هذه القيم مع بيانات األربع مجموعات البلدان العربيةفي  2015-1990المباني السكنية في الفترة 

                                                                                                         استهالك الطاقة المبل غ عنها في المباني السكنية في بعض البلدان العربية التي تمثل مجموعات البلدان الثالث، أي 
. ويستخدم 11و 10                                                                           مجلس التعاون الخليجي، وبلدان المشرق والمغرب، على النحو المبي ن في الجدولين  بلدان

المشار إليه و ،لمباني السكنية في تونس ومصر والمملكة العربية السعوديةاألرضية لمساحة المجموع  10الجدول 
. ويشير (IEA, 2017)السكنية للسنة ذات الصلة المباني  بشأن بيانات وكالة الطاقة الدولية        فضال  عن  ،3في الجدول 

عمليات إلى البيانات المستمدة من مجموعة واسعة من المصادر حول بلدان معينة، باستخدام مسوح أو  11الجدول 
 للمباني السكنية القائمة.  مراجعة
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 كثافة استهالك الطاقة في المباني السكنية من حيث إجمالي استهالك الطاقة   -39الشكل 
 2015-1990واستهالك الكهرباء في المنطقة العربية ومجموعات بلدانها، 

 استخدام الطاقة في المباني السكنية حسب المساحة األرضية)أ(  

 

 استخدام الكهرباء في المباني السكنية حسب المساحة األرضية)ب(  

 
 .IEA, 2017: المصدر
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 تقديرات كثافة استهالك الطاقة في المباني السكنية في مجموعة  -10الجدول 
 مختارة من البلدان العربية

 البلد
سنة 
 التعداد

 مساحةالإجمالي 
 لمبانياألرضية ل

 (     مرب عن متر و)ملي

 استهالك الطاقة
 )تيراواط/سنة(

 كثافة استهالك الطاقة 
 (2م)كيلوواط ساعة/

 الكهرباء المجموع الكهرباء المجموع

 24,8 67,7 36,603 99,967 1476.463 2006 مصر

 10,8 79,2 2,969 21,708 274.254 2006 تونس

 166,7 195,8 108,647 127,582 651.616 2010 المملكة العربية السعودية

 يانات الطاقة الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة وتقديرات متوسط المساحة األرضية للمباني أساس بجرى تقديرها على : المصدر
 المذكورة أعاله.

 في المباني السكنية              المبل غ عنها قيم كثافة استهالك الطاقة   -11الجدول 
 في بلدان عربية مختارة

 البلد )المدينة(
سنة البيانات 

 نوع التحليل             المبل غ عنها
كثافة استهالك الطاقة 

 المراجع سنة(/2م)كيلوواط ساعة/

 )المجموع( 135 مسح 2013 لبنان )البلد بأكمله(
 )كهرباء فقط( 47

MEDENER, 2013 

 )المجموع( 79 مسح 2023 تونس )البلد بأكمله(
 )كهرباء فقط( 12

MEDENER, 2013 

 Taleb and 350 شققمراجعة/ 2011 المملكة العربية السعودية )جدة(
Sharples, 2011 

نمذجة معايرة،  2015 المملكة العربية السعودية )الرياض(
 فيالت

228 Alaidroos and 
Krarti, 2015 

مراجعة،  2008 اإلمارات العربية المتحدة )العين(
 فيالت

306 Radhi, 2009 

مراجعة،  2008 اإلمارات العربية المتحدة )العين(
 فيالت

269 Radhi, 2009 

 .(Ecofys, 2013)متر مربع  120                                               يقد ر الحجم المتوسط للوحدة السكنية في لبنان بـ : مالحظة

إجمالي الطاقة النهائية المستهلكة في المباني غير  ضمنالتفاوت في كثافة استهالك الطاقة  40ن الشكل     يبي 
. وتتوافق هذه القيم مع بيانات استهالك الطاقة األربع لمجموعات البلدان العربية 2015-1990السكنية في الفترة 

البلدان، أي بلدان  من مجموعاتثالث المباني غير السكنية في بعض البلدان العربية التي تمثل بشأن              المبل غ عنها 
 .12                                                                         مجلس التعاون الخليجي، وبلدان المشرق والمغرب، على النحو المبي ن في الجدول 
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 كثافة استهالك الطاقة في المباني غير السكنية في المنطقة العربية   -40الشكل 
 2015-1990ومجموعات بلدانها، 

 

 .IEA, 2017: المصدر

 في المباني غير السكنية في بلدان عربية مختارة             المبل غ عنها قيم كثافة استخدام الطاقة  -12الجدول 

 البلد )المدينة(
تاريخ البيانات 

 نوع التحليل             المبل غ عنها
كثافة استهالك الطاقة 

 المراجع سنة(/2)كيلوواط ساعة/م

 UNEP, 2011  مسح 2009 مصر )البلد بأكمله(

  84   مباني مكتبية

  770   مجمعات تجارية

  730   فنادق

 ANME, 2010  مسح 2006 )البلد بأكمله(تونس 

  21               مبان  مكتبية

  231   متاجر بيع بالتجزئة 

  266   فنادق 

  284   مصارف

  26   جامعات

  87   جميع المباني غير السكنية

مراجعة،  2011 المملكة العربية السعودية )الدمام(
 مجمعات تجارية

268 Fasiuddin and 
Budaiwi, 2011 

ستة  مراجعة، 2010 المملكة العربية السعودية )الدمام( 
 مجمعات تجارية

250-276 Fasiudddin and 
others, 2010 

              مراجعة، مبان   2011 الكويت )مدينة الكويت(
 تعليمية

300-600 Alajmi, 2012 

              مراجعة، مبان   2007 البحرين )المنامة(
 مكتبية

100-805 Radhi and 
Sharples, 2007 
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 للطاقة النهائية االستخدامات  -زاي

التحليالت التي تتناول االستخدامات النهائية للطاقة في قطاع المباني في المنطقة العربية محدودة     إن  
                                                                            تحليل مفص ل لالستخدام النهائي للطاقة في المباني السكنية وغير السكنية في تونس           تم  إجراء  غير أنهبشكل عام. 

(ANME, 2010) م                                                                                 هذا القسم أبرز ما جاء في تحليل االستخدام النهائي للطاقة في المباني في تونس، ويقد . ويناقش
 2010جريت باستخدام بيانات عام        التي أ  نتائج التحليالت المنشورةتكييف  أساسللمنطقة العربية يقوم على        تحليال 

(Harvey and others, 2014). 

 ني في المنطقة العربيةتحليل االستخدام النهائي للطاقة في المبا  

                                                                                               يمكن تقييم االستخدامات النهائية المصن فة للمباني السكنية وغير السكنية في المنطقة العربية من خالل 
في  ن                  ، على النحو المبي (Harvey and others, 2014)النمذجة الذي وصفه هارفي وآخرون  ستخدام تحليلا

ي العالم على المستوىالوكالة الدولية للطاقة ن عصادرة النتائج ال                     قار ن هذا التصنيف مع         )أ(. وي  41الشكل 
معظم الطاقة المستهلكة في المباني السكنية في في الواقع، )ب(.  41، كما يظهر في الشكل حسب أنواع المباني

 ئة في المائة(، والتدف 31في المائة(، والطهي ) 32المياه ) ستهلك ألغراض تسخين                       المنطقة العربية إنما ت 
، المعيشيةنهائية للطاقة على صعيد األسر الستخدامات                                  نسب مئوية متشابهة عالميا  بشأن اال وتردفي المائة(.  22)

 مسؤولة عن أكثر في المائة(  20في المائة( وتسخين المياه ) 30في المائة( والتدفئة ) 33الطهي )    أن حيث 
أعلى  المساحات تدفئة لمباني غير السكنية، فتستهلكفي المائة من مجموع استهالك الطاقة. أما في ا 80من 

 وتبريد ،اإلنارة كما أن.     معا  في المائة( 44في المائة( وفي العالم ) 28المنطقة العربية )في نسبة من الطاقة 
 في المائة  34في المائة إضافية في المنطقة العربية، في مقابل  32 مسؤولة عن وتسخين المياه المساحات،
 في العالم. 

 المهمة النهائية االستخدامات بعضعلى ما يبدو  ل     ت غف  ،       تحديدا  هذه النمذجة أداة أن إلى اإلشارة تجدرو
 استهالك إجمالي من المائة في 16 حوالي      يمث ل الذي المنزلي التبريد مثل العربية، المنطقة في السكني القطاع في

 لطاقةل هااستهالك إجمالي من 6المائة في 10يوازي  مما Götz, 2012)(Barthel and 5للكهرباء  المعيشية ألسرا
 على )ج(و( أ) 42 الشكالن) وتونس مصر في طرية    الق  التحليالت األرقام هذه                 وتأتي لتؤك د على  . ةالنهائي

 قطاع يف طاقةالنهائية المختلفة لل ستخداماتاال أهمية لتقييمأكثر  مناسبة أدوات من المهم وضع ،. لذا(التوالي
 .المباني قطاع في الطاقة كفاءةالهادفة الخاصة ب برامجال لتعزيز العربية بالمنطقة المباني

  

                                                
 المنطقة                      لى البلدان التي تكو نإ باإلضافة وإسرائيل إيران وتشمل أفريقيا، وشمال األوسط الشرق بلدانفي المائة تفيد عن  16نسبة  5

 .التقرير هذا في المحدد النحو على العربية

  في السكنية النهائية لطاقةاستهالك ا إجماليمن  المائة في 60حصة الكهرباء البالغة  أساس على المائة في 10            ق د رت نسبة  6

 .العربية المنطقة
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 االستخدامات النهائية للطاقة في المباني السكنية وغير السكنية  -41الشكل 

 -االستخدامات النهائية للطاقة في المباني السكنية )أ(  
 (2010)المنطقة العربية 

االستخدامات النهائية للطاقة في المباني غير السكنية )ب(  
 (2010)المنطقة العربية  –

 
 

 .Harvey and others (2014)إلى هارفي وآخرين          استنادا                      : تم  تكييف البيانات المصدر

 
 –االستخدامات النهائية للطاقة في المباني السكنية )ج(  

 2013العالم، 
االستخدامات النهائية للطاقة في المباني غير السكنية )د(  

 2013العالم،  –

  

 .ETP, 2016-IEA :المصدر

                                                                                   النتائج التي أ فيد عنها بشأن ثالثة بلدان عربية لتقييم االستخدامات النهائية للطاقة في  42            ي ظهر الشكل 
في المائة من إجمالي استهالك  70                                                                      المباني السكنية والتجارية. ففي المملكة العربية السعودية، ت ستخدم نسبة 

                                    نظرا  للظروف المناخية المتطرفة التي  في المائة لتبريد المباني التجارية، 60الطاقة لتبريد المباني السكنية، و
تتسم بارتفاع درجات الحرارة المحيطة طوال العام. وينطبق هذا النمط على جميع بلدان مجلس التعاون الخليجي. 
                                                                                                     أما المباني في تونس فتحتاج إلى التدفئة والتبريد معا  بسبب الفروقات المناخية الكبيرة بين فصل ي الشتاء 

في المائة من إجمالي استهالك الطاقة النهائية في المباني السكنية،  42لتدفئة في تونس والصيف. وتستهلك ا
                                                                                             في المائة في مباني المكاتب. أما مصر، فتستهلك نسبا  ضئيلة من إجمالي استهالك الطاقة النهائية في  23و

ة في المباني التجارية. أما في المائ 35في المائة في المباني السكنية و 7تبريد الهواء أو تسخينه، حيث تبلغ 
في المائة في  34في المائة في المباني السكنية، و 31المستخدم النهائي األساسي للطاقة فهو اإلنارة، بنسبة 

 المباني التجارية.
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 مختارةوالتجارية في بلدان عربية االستخدامات النهائية للطاقة في المباني السكنية   -42الشكل 
 االستخدامات النهائية للطاقة في المباني )أ(  

 مصر –السكنية 
 االستخدامات النهائية للطاقة في المباني )ب(  

 مصر – التجارية

 
 

 .Liu and others, 2010 :المصدر
 

أسرة معيشية نموذجية  )ج(  االستخدامات النهائية للطاقة في
 المملكة العربية السعودية –

 –االستخدامات النهائية للطاقة في مكتب نموذجي  )د( 
 المملكة العربية السعودية

  
 .Krarti and others, 2017 المصدر

 
 

 أسرة معيشية  االستخدامات النهائية للطاقة في)ه(  
 تونس –نموذجية 

 االستخدامات النهائية للطاقة في مباني مكاتب )و(  
 تونس –نموذجية 

  
 .ANME, 2010: المصدر
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 دراسة حالة: تحليل االستخدام النهائي للطاقة في المباني في تونس 

 االستخدام النهائي للطاقة في المباني السكنية )أ(

 (، 13المباني السكنية في تونس باطراد في السنوات الثالثين األخيرة )الجدول  خزونازداد م
ي السكنية في تونس بشكل أساسي من المنازل التقليدية )أكثر ن المبان                 في المائة. وتتكو  3.0بمتوسط نمو سنوي بلغ 

في المائة(،  1في المائة( والمساكن المتواضعة ) 8في المائة(، والشقق ) 39في المائة(، تليها الفيالت ) 52من 
 ZT1المناخية  . ومعظم المساكن في تونس تقع في المناطق الساحلية، ضمن المنطقة43كما يظهر في الشكل 

(ANME, 2010) . 

 المباني السكنية في تونس ومتوسط نموها السنوي خزونم  -13الجدول 

 معدل النمو عدد الوحدات السكنية السنة

1975 1,021,000 -- 

1984 1,313,000 2.8% 

1994 1,868,000 3.6% 

2004 2,550,000 3.2% 

2014 3,290,000 2.6% 

 . ,2014INS: المصدر

 توزيع مخزون المباني السكنية في تونس )باآلالف(  -43الشكل 

 
 .INS, 2014: المصدر

االختالفات في االستخدامات النهائية للطاقة في المباني السكنية في تونس خالل الفترة  44ظهر الشكل   ي 
1994-2006 (ANME, 2010) بسبب تزايد  2006و 1994. فقد تضاعف إجمالي استهالك الطاقة النهائية بين عامي
ات الهواء. وفي حين      مكي فو ،والثالجات ،اتتلفزيونكة للطاقة، مثل ال           ظم المستهل               ، وانتشار الن المعيشية أعداد األسر

1443
1710.8

1011

1283.1
185

263.2

22

32.9

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

20072014

المنازل التقليدية الفيالت الشقق المنازل المتواضعة



-44- 

 تهالك الطاقة في أجهزة تبريد، ازداد اس2006إلى عام  1994في المائة من عام  45لمباني بنسبة مخزون اارتفع 
في المائة. وكانت الزيادة متواضعة  150الت بنسبة اوالغس اتتلفزيونوالسبعة أضعاف، وفي البرادات ب المساحات

. وفي على التوالي في المائة و38 في المائة 106حيث بلغت وتسخين المياه، في استخدام الطاقة ألغراض التدفئة 
ات، والثالجات      مكي فبشكل واضح نحو استخدام المزيد من الطاقة الكهربائية لل المعيشية حالة تونس، تحولت األسر

 . ألدوات المنزلية خالل السنوات العشرين األخيرةوغيرها من ا

 السكنية في تونس مخزون المبانياالستخدامات النهائية للطاقة النهائية في   -44الشكل 

 
 .ANME, 2010: المصدر

 االستخدام النهائي للطاقة في المباني غير السكنية )ب(

ح             فنادق. ويوض التعليم، والمكاتب، ومرافق البين بشكل عام في تونس  المباني غير السكنيةمخزون توزع ي
ن        . ويبي 2006مباني غير السكنية في تونس، باالستناد إلى إحصاءات عام األرضية لل مساحةالتوزيع  45الشكل 

 30مباني غير السكنية، في مقابل للالحالية  األرضية في المائة من مجموع المساحة 43      تشك ل مباني المكاتب أن 
الفنادق       تشك لوفي المائة للفنادق.  21في المائة للمرافق التعليمية )المدارس االبتدائية والثانوية والجامعات( و

  األرضية على التوالي. من مجموع المساحةوواحد في المائة في المائة  5 ومساحات التجزئة

                                                                              معلومات مفص لة عن االستخدامات النهائية للطاقة النهائية في المباني غير السكنية  14وفي الجدول 
                       أنواع المباني. ويتوز ع  باختالفعلى أنواعها في تونس. ويختلف توزيع االستخدام النهائي للطاقة بشكل كبير 

في المائة(، والتدفئة  23في المائة(، والتبريد ) 24ات المخصصة للمكاتب بين اإلنارة )استهالك الطاقة في المساح
تسخين المياه وفي المائة(  23معظمها للتدفئة )ي فمخصصة  كة في الفنادق               الطاقة المستهل لكن  في المائة(. 25)
ئة(. وتستهلك التدفئة معظم الطاقة في الما 14) تبريدوالفي المائة(،  18األجهزة األخرى )تليها في المائة(،  24)

 في المائة(، في حين تستهلك اإلنارة معظم الطاقة النهائية في المرافق التعليمية  52النهائية في المستشفيات )
 في المائة(. 37)
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 2006توزيع مجموع المساحة األرضية في مخزون المباني غير السكنية في تونس،   -45الشكل 

 
 .ANME, 2010: المصدر

  2006المباني غير السكنية في تونس،  خزوناالستخدامات النهائية للطاقة النهائية في م  -14الجدول 

 تعليم متاجر تجزئة مكاتب مستشفيات فنادق نوع المبنى
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 %37 4,979 %28 1,505 %24 13,414 %9 1,715 %6 7.997 اإلنارة

 %6 0,835 %33 1,774 %23 12,75 %12 2,301 %14 19,422 تبريد األمكنة

 %20 2,707 %5 0,269 %25 13,996 %52 9,869 %23 33,158 تدفئة األمكنة

 %2 0,269 %20 1,075 %0 0 %0 0 %2 2,856 برادات

المياه الساخنة 
 المنزلية

34,153 24% 0,753 4% 0,177 0% 0 0% 1,863 14% 

 %0 0 %0 0 %22 12,404 %0 0 %0 0 معدات مكتبية

 %0 0 %0 0 %0 0 %7 1,269 %0 0 معدات طبية

 %6 0,874 %0 0 %0 0 %3 0,484 %13 18,86 طهي

 %15 2,032 %14 0,753 %6 3,198 %13 2,511 %18 24,735 غير ذلك

 %100 13,559 %100 5,376 %100 55,939 %100 18,902 %100 141,181 المجموع 

 .ANME, 2010: المصدر
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 في مجموع المساحة وليةواستخدام الطاقة النهائية واألاألرضية،  مجموع المساحة 15الجدول       يلخ ص
مجموعة متنوعة من المباني غير السكنية في تونس في عام األرضية في ولكل وحدة من المساحة  األرضية

في مختلف المباني غير السكنية في  وليةبين توزيع استخدام الطاقة النهائية والطاقة األ 46. ويقارن الشكل 2006
لي في المائة من إجما 60المباني غير السكنية، بنسبة  بين تونس. وقد استخدمت الفنادق القسم األكبر من الطاقة

 31و 24 ة، تليها المباني المكتبية بنسبوليةفي المائة من إجمالي استهالك الطاقة األ 52استهالك الطاقة النهائية، و
من المكافئ    ا طن 22.96أعلى كثافة في استخدام الطاقة النهائية )   ا                     . وسج لت الفنادق أيضعلى التوالي في المائة

من المكافئ    ا طن 56) وليةجزئة أعلى كثافة في استخدام الطاقة األ                                       النفطي/متر مربع(، بينما سج لت متاجر الت
                                                                                                          النفطي/متر مربع(. وسج لت المرافق التعليمية، وال سيما المدارس االبتدائية والثانوية، القيمة الدنيا في استخدام 

ستهالك امن حيث طن من المكافئ النفطي/متر مربع  1.59إذ بلغت  األرضية الطاقة لكل وحدة من المساحة
مدارس في أما ال. وليةاستهالك الطاقة األمن حيث طن من المكافئ النفطي/متر مربع  3.57الطاقة النهائية، و

 . في العادة ألنها ال تخضع للتبريد أو حتى للتدفئة في غالب األحيان ات     مكي فغير مجهزة بالفتونس 

  األرضية النهائية لكل وحدة من وحدات المساحةاستهالك الطاقة   -15الجدول 
 2006المباني غير السكنية، مخزون في 

 المباني غير السكنية

 وليةاستخدام الطاقة األ استخدام الطاقة النهائية المساحة

 (2)مليون م
)ألف طن من 

 المكافئ النفطي(
)طن من المكافئ 

 (2النفطي/م
)ألف طن من 

 المكافئ النفطي(
المكافئ )طن من 

 (2النفطي/م

 40.11 246.700 22.96 141.181 6.150 فنادق

 12.02 148.360 4.53 55.909 12.340 مكاتب

 24.29 34.730 13.22 18.903 1.430 مستشفيات

 56.70 15.310 19.91 5.375 0.270 متاجر تجزئة

 3.57 30.490 1.59 13.559 8.545 تعليم

 1.90 10.130 0.67 3.554 5.340 ابتدائي/ثانوي

 6.36 20.370 3.12 10.005 3.205 جامعات

 16.55 475.590 8.18 234.929 28.735 جميع المباني غير السكنية

 .ANME, 2010: المصدر

 2006في مخزون المباني غير السكنية في تونس،  وليةتوزيع الطاقة النهائية والطاقة األ  -46الشكل 

 

 .ANME, 2010: المصدر
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 ات الهواء في تونس     مكي فانتشار  (ج)

بشكل كبير على مدى العقدين الماضيين في  المساحات تبريدلاستهالك الطاقة  رتفعاكما سبقت اإلشارة، 
ات الهواء      مكي فارتفاع المبيعات السنوية ونسبة انتشار               كما يتبي ن من بسبب ارتفاع مستويات المعيشة، وذلك تونس، 

 (. 16)الجدول  2000منذ عام 

 ، والمبيعات، ونسبة االنتشار حجم المخزونات الهواء في تونس:      مكي ف  -16الجدول 

 السنة
وحدات تكييف مخزون 

 (1000)الهواء 
مبيعات وحدات تكييف 

 ات الهواء     مكي فنسب انتشار  (1000)الهواء 

 %3 غير متوفرة 50 2000

2005 200 50 8% 

2010 1200 220 20% 

2013 2020 344 36% 

 .Khlafallah and others, 2016: المصدر

        حيث تم  ، ينموذج االنتشارال ات الهواء عبر تطبيق     مكي ف إسقاطات مخزونو انتشار جرى تقدير نسبة
. (Khlafallah and others, 2016)هواء للتبريد الات      مكي فوالظروف المناخية بشراء ة المعيشية ربط دخل األسر

ومؤشرات المناخ )درجات حرارة أيام التبريد(  المعيشية القائم على دخل األسرة ينموذج االنتشارالستخدم    وي 
 كة للطاقة في بلدان مختلفة            ظم المستهل                                مستقبال  من مجموعة واسعة من الن  ةالمطلوب مخزوناتع ال     لتوق 

(McNeil and others, 2013) ات الهواء ونسب االنتشار في      مكي فإلسقاطات السنوية لسوق ا 17                . ويبي ن الجدول
                                ات الهواء في تونس مرحلة التشب ع      مكي فإلى التوقعات، سيبلغ سوق             . واستنادا 2030و 2015تونس بين عامي 

من زيادات في أعدادها                                                               . وفي ظل هذه الظروف، سيشهد السوق استبداال  لوحدات التبريد بدال 2030بحلول عام 
                                               ات الهواء في الجزائر سيبلغ مرحلة التشب ع بحلول      مكي فأن سوق  .  وتشير الدراسة نفسها إلىمعيشية رةلكل أس

، 2030في المائة بحلول عام  50ات الهواء سوى إلى      مكي ف. أما في المغرب، فلن تصل نسب انتشار 2030عام 
 . المعيشية ألسرل ات     مكي فوستواصل توسعها إثر الزيادة في مبيعات ال

 ات الهواء ونسب انتشارها في تونس     مكي فلحجم مخزون  التوقعات السنوية  -17لجدول ا

 السنة
 المعيشية عدد األسر

(1000) 
ة ات لألسر     مكي فعدد ال

 الواحدة

مبيعات وحدات 
تكييف الهواء 

(1000) 
ات      مكي فنسب انتشار 
 الهواء

2015 2 776 1,48 4108 40% 

2020 3 118 1,63 5082 61% 

2030 3 854 1,93 7438 92% 

 .Khlafallah and others, 2016: المصدر

 



-48- 

 السياسات الحالية لكفاءة استخدام الطاقة في المنطقة العربية   -      ثالثا 
 والطريق إلى األمام

الخاصة                                                                                        في البلدان التي تكثر فيها أنشطة البناء، كما الحال في المنطقة العربية، يشك ل وضع الشروط
من استهالك الطاقة في                       هج األكثر فعالية للحد                                                                    بكفاءة استخدام الطاقة في المباني الجديدة، وتطبيقها، وإنفاذها، الن 

                                                     عاما  أو أكثر في بعض البلدان العربية. وبالتالي، يدوم  50و 40                                   . وقد تتراوح مد ة حياة المباني بين قطاع المباني
                                                                     باني الموف رة للطاقة عقودا  من الزمن، مما يساهم بشكل ملحوظ في انخفاض أثر وفورات الطاقة المرتبطة بالم

استهالك الطاقة وتراجع انبعاثات غازات الدفيئة على الصعيد الوطني. وقد وضعت بعض البلدان العربية قوانين 
للطاقة، مثل  ومعايير وتصنيفات خاصة بالكفاءة في استخدام الطاقة في المباني و/أو في التجهيزات المستهلكة

                                      ات الهواء والمبر دات( وتجهيزات اإلضاءة      مكي ف                                                   األدوات المنزلية )الثالجات بوجه خاص(، ون ظم التبريد )
                 بدال  من المصابيح  LEDأو الصمامات الثنائية الباعثة للضوء  CFL                                    )استخدام المصابيح الفلورية المدم جة 

 ,RCREEE ؛EES, 2014)                               لمعايير وإنفاذها بين بلد  وآخر المتوهجة(. لكن يتفاوت مستوى تنفيذ هذه القوانين وا

2015; MEDENEC, 2015; WBG, 2016, World Bank, 2016; Krarti and Ihm, 2016)    . 

                                ظم ذات الصلة المطب قة حاليا  في                                والمعايير الخاصة بالمباني والن  القواعد التنظيميةيستعرض هذا الجزء 
 كافة البلدان العربية.

 المباني في الطاقة كفاءة اساتسي  -ألف

بمعايير الطاقة الخاصة بالمباني، أو بتنظيمات البناء  (BEEC)                                     ت عرف قوانين كفاءة الطاقة في المباني 
الحرارية، أو بقوانين البناء المحافظة على الطاقة، أو بقوانين البناء ذات الصلة بالطاقة. وتستخدم الحكومات 

                                                                        اقة قوانين الكفاءة في استخدام الطاقة في المباني كآليات تنظيمية للحد  من وصانعو السياسات المعنيون بالط
                                         البيئة الداخلية إلى حد  مقبول. وعادة  ما  جودة استهالك الطاقة وتخفيف آثار المباني على البيئة، مع الحفاظ على

داء الطاقة في المباني. وقد تشمل قوانين كفاءة الطاقة في المباني شروط التصميم اإللزامية التي تسمح بتحسين أ
                                                                                                            و ضعت هذه القوانين وط بقت في العديد من البلدان منذ سبعينيات القرن الماضي. وقد تبي ن أن  قوانين كفاءة الطاقة 
                                                                                                         في المباني قد أثبتت فعالي تها في الحد من استهالك الطاقة في المباني في بعض البلدان. فعلى سبيل المثال، أد ى 

                                                                                             ي لقوانين كفاءة الطاقة في المباني الى الحد من استخدام الطاقة في األ سر المعيشية في معظم بلدان التطبيق اإللزام
في المائة في ألمانيا وهولندا  22االتحاد األوروبي، حيث يتراوح تخفيض استهالك الطاقة في المباني السكنية بين 

 (  2016خرى )الوكالة الدولية للطاقة، ي بلدان الجنوب األوروبي من جهة أفي المائة ف 6من جهة، و

                                                                                      وفي العادة، يتم  النظر في نهجين إثنين عند وضع قوانين كفاءة الطاقة في المباني الجديدة:

                                                       : تضم  قوانين كفاءة الطاقة في المباني مجموعة من الشروط هج القائم على األسس التوجيهية    الن  •
جهزة اصر اإلنشائية: النوافذ، والجدران، وأالخاصة بأداء الطاقة عن كل عنصر من العن الدنيا

                                                           االمتثال على مسارين: )أ( يجب أن يستجيب كل عنصر إنشائي ل حد   التدفئة والتبريد. وقد يجري
أدنى من الشروط الصارمة الخاصة بأداء الطاقة، مثل المستويات الدنيا لألداء الحراري للجدران 

وقيم معامل االنتقال الحراري للمباني  U-valuesنشائي والنوافذ )االنتقالية الحرارية للعنصر اإل
SHGCعناصر إنشائية مختلفة. صحيح أن  ايضة بين شروط أداء الطاقة ضمن (، أو )ب( المق                               

                                                                                       ج القائمة على األسس التوجيهية بسيطة التطبيق واإلنفاذ، إال أنها تفتقر إلى المرونة وال تشج ع       الن ه 
                                                          كما أنها كثيرا  ما تخ فق في تحقيق اإلنجازات على صعيد األداء  على التصميم المتكامل للمباني.

                                    المناسب للطاقة في المباني المعق دة.
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                                                                      : تحد د قوانين كفاءة الطاقة في المباني القائمة على األداء، شروطا  خاصة هج القائم على األداء    الن  •
طاقة في المباني القائمة على                                                                باستهالك المبنى للطاقة بشكل كامل. وبالتالي، فإن  قوانين كفاءة ال

هج التصميم المتكامل، وذلك لإلفادة عن التفاعالت الحاصلة بين مختلف                           األداء، تشج ع على اعتماد ن 
                                                                                      عناصر المبنى، بغية ترشيد الطاقة في المبنى بكامله. ويمكن وضع عد ة خيارات لقوانين كفاءة 

 في ذلك ما يلي:  الطاقة في المباني القائمة على األداء وتنفيذها، بما

  األداء الجزئي لألنظمة الفرعية: مثل التصد ي ألداء الطاقة في الغالف الخارجي للمبنى، عبر                                                                                  
 ؛(OTTV)هج التحليلي إلجمالي قيمة نقل الطاقة الحرارية             استخدام الن 

  ،أداء األنظمة الفرعية المتعد دة: التصد ي ألداء الطاقة في أكثر من نظام فرعي واحد للمبنى                                                                                     
لكن ليس أداء الطاقة في المبنى بكامله، مثل وضع القيمة األقصى الستخدام الطاقة و/أو الطلب 

                            على ن ظ م اإلضاءة والتبريد؛ 

 استخدام الخيارات الثالثة التالية:أداء المبنى بكامله: استهالك الطاقة أو تكلفة الطاقة، ب 

هج الميزانية الثابتة باستخدام مستوى ثابت الستهالك الطاقة مثل الكيلوواط ساعة/متر   ن  ▪
 ؛ماكن التشغيل واألحمال الداخلية(                                                 مرب ع )ال بد  من وجود افتراضات أساسية بما في ذلك أ

ع مبنى مرجعي )في العادة،                                                        هج الميزانية المصم م خصيصا ، باستخدام التحليل المقارن م  ن  ▪
ثل لمجموعة من الشروط                                                   المبنى المرجعي هو المبنى المقترح نفس ه، على أن يمت

 ؛التوجيهية(

 نظام العالمات باستخدام نظام تقييم لمختلف التدابير الخاصة بكفاءة الطاقة. ▪

طقة العربية )ليو وآخرون، الخاصة بكفاءة الطاقة في بداياتها في المن القواعد التنظيميةال تزال السياسات و
(. ويكثر عدد الدول العربية حيث RISE ،2016؛ المؤشرات التنظيمية للطاقة المستدامة 2015؛ آصف، 2010

 القواعد التنظيمية                                                                                      شروط كفاءة الطاقة في المباني محدودة أو غير إلزامية. وحتى البلدان التي تتوف ر فيها بعض 
                                                   (. واستنادا  إلى استعراضات مفص لة لألنظمة القانونية 2015بشكل كامل )آصف،                                  لم ت طب ق حتى اليوم آليات اإلنفاذ

                         وضع  هذه األنظمة في بلدان  18                                                                          القائمة ذات الصلة بالكفاءة في استخدام الطاقة في قطاع البناء، يلخ ص الجدول 
رز أمام تنفيذ أنظمة الكفاءة في عربية مختلفة. ويبقى إنفاذ القوانين اإللزامية في معظم البلدان العربية التحدي األب

 استخدام الطاقة. وقد وضعت عدة بلدان إجراءات اإلنفاذ التي تنقسم في العادة إلى المراحل الثالث التالية: 
التطبيق والتنفيذ                                     ، و)ج( إصدار تراخيص اإلشغال، غير أن )أ( استعراض خطط التصميم، )ب( تفتيش موقع البناء

إلى آليات اإلنفاذ في البلدان حيث القوانين الخاصة بكفاءة استخدام  18يشير الجدول                         فعليا  غير موثوق بهما. و
                                                                    قائمة بالنقاط التي سج لها كل بلد على أساس المؤشرات التنظيمية للطاقة  18الطاقة إلزامية. ويورد الجدول 

)المؤشرات التنظيمية للطاقة المستدامة، وذلك مقابل الجهود التي بذلها في تنفيذ سياسات كفاءة استخدام الطاقة 
                                                                                  (. وقد سج لت تونس أعلى درجة نقاط، ويعود ذلك في معظمه إلى أنها وضعت قوانين الكفاءة RISEالمستدامة 

                                                                                                   في استخدام الطاقة وطب قتها على المباني السكنية والتجارية معا . وعالوة على ذلك، وكما نوقش أعاله، وضعت 
للمعدات المنزلية وتجهيزات اإلضاءة، كما فرضت  MEPSالدنيا ألداء الطاقة                                تونس العالمات الدال ة والمعايير 

على العديد من المباني التجارية والمرافق الصناعية عمليات مراجعة للطاقة مع منحها بعض الحوافز المبتكرة 
                                                                                                           وآليات التمويل.  ويشك ل قانون كفاءة استخدام الطاقة في المباني الجديدة في تونس أحد أكثر القوانين تطو را  في 

                                                                                               طقة العربية، حيث يشمل المسار التوجيهي ومسار األداء معا  في تحقيق االمتثال. وتعتمد الشروط على نوع المن
                                                                                                       البناء والمنطقة المناخية. وتر د تفاصيل القانون التونسي لكفاءة الطاقة في المرفق األول. وقد و ضعت برمجيات 
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على         متوف رة قة في المباني في تونس، بما في ذلك أداة                                                       تحليلية لالمتثال وللطاقة معا ، مخص صة لقانون كفاءة الطا
                                                                                                         شبكة اإلنترنت. واستحدثت تونس أيضا  آلية لالمتثال ترتبط ارتباطا  وثيقا  بعملية الترخيص لتشييد المباني، وذلك 

 لضمان تنفيذ قوانين كفاءة الطاقة في المباني التونسية.

 في البلدان العربيةفي المباني الخاصة بكفاءة الطاقة  واعد التنظيميةالقواقع   -18الجدول 

 البلد
للكفاءة في استخدام  القواعد التنظيمية

 إلزامي/طوعي نوع االمتثال الطاقة في المباني

المؤشرات التنظيمية 
للطاقة المستدامة 

                    )النقاط المسج لة من 
 صفر إلى مائة(

 الجزائر
العزل الحراري لغالف المبنى الخارجي 

(2005) 
 56 إلزامي )د( توجيهي

 البحرين
شروط العزل الحراري في المباني التجارية 

 (2013)وأنواع أخرى من المباني  (1999)
 25 إلزامي )د، ب( توجيهي

 مصر
قانون الكفاءة في استخدام الطاقة في المباني 

 (2009)، والتجارية (2005)السكنية 
 والعامة

 48 إلزامي )د( توجيهي وقائم على األداء

   توجيهي (2012)مواصفات كفاءة الطاقة في المباني  العراق

 57 إلزامي )د( توجيهي قانون حفظ الطاقة في المباني األردن

 الكويت
 R-6قواعد الممارسة حول حفظ الطاقة رقم 

 (2014           ومحد ثة في  1983)
 30 إلزامي )د( توجيهي

 9 ال ينطبق ال ينطبق غير متوفرة موريتانيا

 42 إلزامي )د( توجيهي وقائم على األداء (2015)قانون كفاءة الطاقة   المغرب

 لبنان
 شروط العزل الحراري 

 نظام "أرز" لتصنيف المباني القائمة
 (2017)مجلس لبنان لألبنية الخضراء، 

 توجيهي
أنظمة تصنيف المباني 

القائمة على األدلة 
والخاصة بالمباني 

 القائمة  التجارية

 طوعي
 طوعي

35 

 ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق غير متوفرة ليبيا

  ال ينطبق ال ينطبق غير متوفرة مان  ع 

 ال ينطبق طوعي توجيهي (2004)قانون كفاءة الطاقة في المباني  دولة فلسطين

 قطر

 :(GSAS)النظام العالمي لتقييم االستدامة 
 (2012)جميع المباني العامة الجديدة 

 (2016)جميع المباني التجارية الجديدة 
 (2020)جميع المباني السكنية الجديدة 

                     نظام العالمات الدال ة 
 الخاص بالمباني المستدامة

 50 إلزامي )د(

المملكة العربية 
 السعودية

 49 إلزامي )د، ب( توجيهي  (2014)قانون األداء الحراري 

 19 ال ينطبق ال ينطبق رةغير متوف السودان

الجمهورية العربية 
 السورية

 ال ينطبق إلزامي )د( توجيهي (2009)قانون العزل الحراري 

 تونس
قانون الكفاءة في استخدام الطاقة في المباني 

وبعض المباني التجارية  (2009)السكنية 
 (2008)والمؤسسية المختارة 

 توجيهي وقائم على األداء
)د، ج،  إلزامي

 ب(
68 

اإلمارات العربية 
 المتحدة )دبي(

 (2003)شروط العزل الحراري 
ومواصفات المباني  القواعد التنظيمية

 (2011)الخضراء 

 توجيهي
 قائم على األداء

 إلزامي )د(
 طوعي

63 

 12 ال ينطبق ال ينطبق            غير متوف رة اليمن

 ,Krarti 2015; RCREEE, 2017, Krarti, 2015, Krarti and DubeyANME, 2010; Liu and others, 2010; RCREEE ;2017 ,: المصدر

and others, 2017.                                                                                                                                                                            

  .                                                                                                        : ي شار إلى آليات اإلنفاذ تحت "د" لمراجعة خطط التصميم، و"ج" لتفتيش ورشات البناء، و"ب" إلصدار تراخيص اإلشغالحظةمال
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 المباني تصنيف أنظمة  -باء

كبديل عن بعض قوانين الكفاءة في استخدام الطاقة أو كإضافة عليها، اعتمدت بعض الدول العربية، فيما 
تصنيف المباني من أجل تعزيز عملية تصميم المباني المستدامة. وعلى وجه التحديد،       ظما  ل  ن  ،استحدثت أخرى

للعديد من المباني الجديدة في المنطقة العربية،  (LEED)                                                     م ن حت شهادات القيادة في مجال الطاقة والتصميم البيئي 
                   . وتضم  بلدان مجلس (USGBC, 2017)                                   استنادا  إلى أحدث البيانات الواردة  19على النحو الموجز في الجدول 

التعاون الخليجي، وعلى رأسها اإلمارات العربية المتحدة، أكبر عدد من المباني الحائزة شهادة القيادة في مجال 
                                                                      في المائة(.  وباإلضافة إلى ذلك، جرى استحداث ن ظم تصنيف المباني التالية  90الطاقة والتصميم البيئي )حوالي 

 في البلدان العربية:

الذي وضعته منظمة الخليج للبحوث والتنمية في قطر  (GSAS)لنظام العالمي لتقييم االستدامة ا    إن  •
هو نظام مشابه لنظام القيادة في مجال الطاقة  ،(GORD, 2010)بالتعاون مع جامعة بنسلفانيا 

                    جل مساعدة المصم مين أيتمحور حول التصنيف على أساس األداء من و ،(LEED)والتصميم البيئي 
                                                                                       في الحد  من آثار المباني على اإليكولوجيا، مع مراعاة االحتياجات البيئية المحلية. وعلى وجه 

في فئات التقييم الثماني التالية التي لديها أوزان مختلفة:  النظام العالمي لتقييم االستدامةالتحديد، ينظر 
البناء، البيئة الداخلية، القيمة الثقافية واالقتصادية،  التوصيل الحضري، الموقع، الطاقة، المياه، مواد

                                                                                     واإلدارة والتشغيل. ويتم  تصنيف المباني السكنية والتجارية والمؤسسية على أساس المستويات 
ع في السنة( وانبعاثات الكربون                                                              المرجعي ة ألداء الطاقة )والمعب ر عنها بالكيلوواط/ساعة/متر مرب 

النظام العالمي لتقييم  ويسمحات ثاني أكسيد الكربون/متر مربع في السنة(.                        )المعب ر عنها بكيلوغرام
االستدامة ببعض المرونة في تلبية شروط أداء الطاقة وبصمة الكربون في مراحل التصميم 

                  تكييف الهواء فضال                                                                        والتشغيل مع مراعاة التحسينات في الغالف الخارجي للمبنى، واإلضاءة، ون ظ م
، جرى اعتماد النظام 2016ومنذ عام . (Sharifi and Murayama, 2013) ألشخاصعن راحة ا

                                                   نظام تصنيف إلزاميا  لجميع المباني الحكومية في قطر. ليكونالعالمي لتقييم االستدامة 

نظام اللؤلؤ هو نظام يمنح شهادات تصنيف المباني المراعية للبيئة، وقد وضعه مجلس أبو ظبي  •
                                                  . وقد و ضع نظام اللؤلؤ باستخدام المعايير المماثلة استدامةادرة للتخطيط الحضري كجزء من مب

لمعايير القيادة في مجال الطاقة والتصميم البيئي، حيث ينطوي على العديد من مستويات التصنيف 
التي تعتمد على نظام وضع العالمات وعلى نقاط تقدير إلزامية واختيارية تتراوح بين لؤلؤة واحدة 

                                                                     نظام اللؤلؤ تحديدا  من أجل تصميم المباني الواقعة في المناخات الحار ة ضع   و وخمس آللئ. وقد 
                                                                                              والمناطق القاحلة، مع وجود عد ة فئات، بينها الن ظم الطبيعية، والطاقة الفعالة، والمياه الثمينة، 

باني                                                                                         وأدوات المراقبة، والممارسة االبتكارية. ويتطلب نظام اللؤلؤ حدا  أدنى من أداء الطاقة في الم
هج التوجيهي أو على أساس األداء. وقد تسمح أي تحسينات إضافية على الحد                  إما باستخدام الن 

، أصبحت كافة أعمال التشييد الجديدة في أبو 2010األدنى بالحصول على نقاط تقدير. ومنذ عام 
الحكومية الجديدة                                                                     لزمة بالحصول على الشهادة الدنيا المتمث لة بلؤلؤة واحدة. أما المباني       ظبي م 

 فعليها أن تحظى بشهادة اللؤلؤتين.

            وهو ي ستخدم  2011وضع مجلس لبنان للمباني الخضراء نظام "أرز" لتصنيف المباني في عام  •
قائم على األدلة لقياس المباني التجارية القائمة وتصنيفها. ويستند نظام التصنيف إلى نقاط     هج    كن 

اقة، الطاقة الحرارية، الطاقة الكهربائية، غالف المبنى الخارجي،                                 ت منح للوحدات التسع التالية: الط
نوعية الهواء الداخلي، التشغيل واإلدارة، إدارة المياه، والتكنولوجيات المستدامة )مجلس لبنان 

  .(2017للمباني الخضراء، 



-52- 

 الطاقة في البلدان العربية عدد المباني الحائزة شهادة القيادة في مجال   -19الجدول 
 2017كانون األول/ديسمبر  26حتى 

 المجموع قيد الدراسة وميبالتين ذهبية فضية حامل شهادة البلد

 2 1 0 0 1 0 الجزائر

 21 20 0 0 1 0 البحرين

 44 26 2 7 8 1 مصر

 2 2 0 0 0 0 العراق

 26 19 1 4 2 0 األردن

 42 39 0 2 0  1 الكويت

 42 32 1 7 0 2 لبنان

 2 1 0 1 0 0 ليبيا

 6 3 0 1 2 0 المغرب

 0 0 0 0 0 0 موريتانيا

 30 24 0 2 3 1 مان  ع 

 1 1 0 0 0 0 دولة فلسطين

 97 0 12 3 1 0 قطر

 222 120 5 82 11 4 المملكة العربية السعودية

 0 0 0 0 0 0 السودان

 1 1 0 0 0 0 الجمهورية العربية السورية

 3 2 0 0 0 1 تونس

 821 559 13 79 39 131 اإلمارات العربية المتحدة

 1 1 0  0 0 0 اليمن

 1363 851 34 188 68 141 المجموع

 .USGBC, 2017: المصدر

 الطاقة ألداء الدنيا المعاييرو الطاقة أداء على        الدال ة العالمات أنظمة  -جيم

 إلحداث             أدوات فع الة  (MEPS)                                                                          ت عتبر أنظمة العالمات الدال ة على أداء الطاقة والمعايير الدنيا ألداء الطاقة 
ات الهواء.      مكي فاألدوات المنزلية، وتجهيزات اإلضاءة و ذلككة للطاقة، بما في                      أسواق األجهزة المستهل  في حويلت
 هيكفاءة من حيث استخدام الطاقة. و حدثهاأو منتجاتالو تكنولوجياتال أحدثعتماد ا عملية القواعد هذه تدعمو

كافة أنواع الوقود، مع التركيز على األدوات المنزلية، و                              د ة لجميع االستخدامات النهائية   ع                ي المنتجات الم     تغط 
قة. أما كة للطا                                                       اإلضاءة والتدفئة والتبريد، وغير ذلك من المعد ات المستهل       ن ظ موأجهزة المعلومات واالتصاالت، و

الدنيا ألداء الطاقة، فهو مخطط  والمعايير                                          إطار ن ظم العالمات الدال ة على أداء الطاقة  في                هج األكثر شيوعا      الن 
  العددية( أو إلخ ج، ب،)أ،  األبجدية التصنيفات أو ،باستخدام عدد من النجوم ،                       العالمات الدال ة القاطعة

كما حال  ،                                                يفهموا العالمات الدال ة القاطعة عند شراء المنتجات نأالسهل على المستهلكين  من(. وإلخ، 3 ،2 ،1)
                                                                                                           مفتشي البناء عند تحق قهم من درجة االمتثال للقانون. وتقد م العالمات الدال ة القاطعة أيضا  إطارا  لتسهيل عملية 

األكثر كفاءة في المنتجات  وجود تزايد معمراجعة الشروط الخاصة التي تفرضها المعايير الدنيا ألداء الطاقة، 
                                                                                      السوق. ويتم إنفاذ ن ظ م العالمات الدال ة بشكل إلزامي للسماح للمستهلكين باتخاذ الخيارات  داخلاستخدام الطاقة 

                                                                                                      المستنيرة بشأن المنتجات التي يبتاعونها. وفي العادة، يتم  تنفيذ المعايير الدنيا ألداء الطاقة من خالل حظر 
 لسوق.                                                               المنتجات التي تحمل فئات معي نة من العالمات الدال ة من البيع في ا
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                                                        ظم العالمات الدال ة على أداء الطاقة وشروط استجابة األدوات   ن الخاص بوضع ال 21و 20              يحد د الجدوالن 
                                                                                                        المنزلية وتجهيزات اإلضاءة للمعايير الدنيا ألداء الطاقة في المنطقة العربية. وقد وضع واعتمد عدد  من البلدان 

                                                            المعايير الدنيا ألداء الطاقة لمنتجات محد دة؛ لكن يبقى إنفاذ                                               العربية في اآلونة األخيرة ن ظم العالمات الدال ة و
                                                                                  صعبا  في معظم البلدان العربية بسبب االفتقار في المقام األول إلى مرافق الفحص المؤهلة  القواعد التنظيميةهذه 

ة بشكل صحيح                                                                                       للتأكد من أن األدوات المنزلية وتجهيزات اإلضاءة التي ت باع في المنطقة تحمل العالمات الدال 
                                                    (. وكانت ن ظم العالمات الدال ة والمعايير الدنيا ألداء 2015)آصف،  داء الطاقةوتستجيب لشروط المعايير الدنيا أل

الطاقة في المملكة العربية السعودية من بين أولى المعايير المستحدثة في المنطقة العربية وقد خضعت للتنقيح 
                                          . ويقد م المرفق الثاني وصفا  موجزا  لن ظم (SASO, 2012; SASO, 2013; SASO, 2014)والمراجعة بشكل منتظم. 

ات الهواء، والثالجات،      مكي ف                                                                                  العالمات الدال ة وللمعايير الدنيا ألداء الطاقة في المملكة العربية السعودية والخاصة ب
                         خرا  لتطبيقه على مكو نات                                                                                والمجم دات والغس االت. ويورد المرفق أيضا  قانون الطاقة في المباني الذي اعت مد مؤ

 غالف المبنى الخارجي. 

 ات الهواء      مكي ف                                                            واقع ن ظم العالمات الدال ة والمعايير الدنيا ألداء الطاقة بشأن   -20الجدول 
 واألدوات المنزلية في البلدان العربية

 الوضع نوع القواعد التنظيمية البلد

ات الهواء      مكي ف                                        معيار العالمات الدال ة اإللزامي للطاقة في  الجزائر
 والثالجات والمجمدات

 2009               اعت مد منذ عام 

)الجريدة  2015              اعت مد في عام  ات الهواء      مكي ف                                        معيار العالمات الدال ة اإللزامي للطاقة في  البحرين
 (3223/2015الرسمية رقم 

           ون ق ح عام  2003               اعت مد منذ عام          الغس االتات الهواء والثالجات والمجمدات و     مكي ف مصر
2006 

 ال ينطبق غير متوفر العراق

 2014               اعت مد منذ عام  ات الهواء والثالجات والمجمدات والغساالت     مكي ف األردن

كجزء من  1938اعتمد منذ عام  ات الهواء     مكي فالمعايير الدنيا ألداء الطاقة في  الكويت
مدونة الممارسات الخاصة بحفظ 

                             الطاقة في المباني. تم  تحديث 
 2014و 2010            المدو نة في 

 ال ينطبق غير متوفر موريتانيا

                                                             إطار قانوني للمعيار اإللزامي للعالمات الدال ة للطاقة والمعايير  المغرب
 (47/09الدنيا ألداء الطاقة )قانون الطاقة رقم 

 ال ينطبق

                                                           إطار سياسة عامة حول المعيار اإللزامي للعالمات الدال ة للطاقة  لبنان
 والمعايير الدنيا ألداء الطاقة  

                              معايير العالمات الدال ة للطاقة 
والمعايير الدنيا ألداء الطاقة قيد 

 اإلعداد

 ال ينطبق غير متوفر ليبيا

 ال ينطبق غير متوفر مان  ع 

 ال ينطبق غير متوفر دولة فلسطين

                                                             المعيار اإللزامي للعالمات الدال ة للطاقة والمعايير الدنيا ألداء  قطر
 ،(Standard QS 2663/2013)                            الطاقة في ن ظم تكييف الهواء 

 (Standard QS SASO 2664/2016)                  الثالجات/المجم دات
 (Standard QS SASO 2692/2016)  والغساالت

المعيار  2016             ط ب ق في عام 
للطاقة                         اإللزامي للعالمات الدال ة

والمعايير الدنيا ألداء الطاقة في 
 ات الهواء      مكي ف
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 الوضع نوع القواعد التنظيمية البلد

                                                              المعيار اإللزامي للعالمات الدال ة للطاقة والمعايير الدنيا ألداء  المملكة العربية السعودية
     حل   SASO 2663/2014الطاقة في أنظمة تكييف الهواء )

                        (، والثالجات والمجم دات SASO 2663/2018مكانه 
(SASO 2664/2013)  ،2692/2013) غساالتوال           حل  مكانه  

  (، ومجففات المالبسSASO 2885/2018          حل  مكانه
(SASO 2883/2017)  وسخانات المياه(SASO 2884/2017). 

لمعايير الدنيا لكفاءة الطاقة ا        اعت مدت
ثم  2007ات الهواء منذ عام      مكي ففي 

                                   ط ب ق معيار العالمات الدال ة للطاقة 
والمعايير الدنيا ألداء الطاقة في 

مع تنقيح نقاط  2013و 2012عامي 
 .2018رئيسية في 

                                   ط ب ق معيار العالمات الدال ة للطاقة 
 والمعايير الدنيا لكفاءة الطاقة على

الثالجات/المجمدات والغساالت في 
مع تنقيح نقاط رئيسية  2013عام 
                      . ط ب ق معيار العالمات 2018في 

                                       الدال ة للطاقة والمعايير الدنيا لكفاءة 
الطاقة على مجففات المالبس 

 .2018وسخانات المياه في 

 ال ينطبق غير متوفر السودان

 2008مد منذ عام     اعت  الثالجات الجمهورية العربية السورية

 المجمدات والثالجات: تونس

                                                 وضعت معايير العالمات الدال ة اإللزامية ألداء الطاقة  -1
)الكفاءة  1                                    باستخدام سل م كفاءة الطاقة من الفئة 

 )الكفاءة الدنيا(  10القصوى( حتى الفئة 

                                               المعايير الدنيا اإللزامية ألداء الطاقة: ح ظرت من  -2
 6و 5( والفئات 2006 و)تموز/يولي 8و 7السوق الفئات 

 (2009)نيسان/أبريل  4لفئة ( وا2007 و)تموز/يولي
 

 

 

 

 

 ات الهواء:     مكي ف

                                                 وضعت معايير العالمات الدال ة اإللزامية ألداء الطاقة  -1
                                             ات الهواء الفردية باستخدام سل م كفاءة الطاقة      مكي ففي 

)الكفاءة  8)الكفاءة القصوى( حتى الفئة  1من الفئة 
 الدنيا

                                               المعايير الدنيا اإللزامية ألداء الطاقة: ح ظرت من  -2
( 2010)كانون الثاني/ يناير  8و 7، 6السوق الفئات 

)كانون  4( والفئة 2011)كانون الثاني/ يناير  5والفئة 
 (2012الثاني/ يناير 

 

 

  2004               اعت مدت في عام 
(JORT n°75/17  أيلول/سبتمبر

2004،) 

 JORT) 2005مدت في عام     اعت 

n°88/04  تشرين الثاني/نوفمبر
  2008( وفي 2005

(JORT n°88/31  تشرين
 (2008األول/أكتوبر 

 

 

 

 

 JORT) 2009               اعت مدت في عام 

n°32/21  2009نيسان/أبريل) 

 

 

  2009               اعت مدت في عام 
(JORT n°53/3 /ويوليتموز 

2009 ،)2010 (JORT n°79  في
( 2010تشرين األول/أكتوبر  بداية

 JORT n°61/16) 2011و
 (2011آب/أغسطس 

اإلمارات العربية المتحدة 
 )دبي(

                                                             المعيار اإللزامي للعالمات الدال ة للطاقة والمعايير الدنيا ألداء 
                                               ات الهواء، والثالجات، والغس االت، وسخانات المياه      مكي فالطاقة ل

                         المنزلية وغس االت األطباق.

 2013               اعت مد منذ عام 

 ال ينطبق غير متوفر اليمن

 في المتاحة الرسمية المعلومات باستخدام اإلسكوا         وحد ثتها منها تحققت. EES, 2014; RCREEE, 2017; UN Environment, 2018: دراالمص
 .2018 سبتمبرل/أيلو في البلدان
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 حول الكفاءة في استخدام الطاقة في تجهيزات اإلضاءة  القواعد التنظيميةواقع   -21الجدول 
 في البلدان العربية

 وضعال الخاصة بكفاءة استخدام الطاقة في المباني القواعد التنظيمية البلد

 2009مد منذ عام     اعت                                                      اشتراط وضع العالمات الدال ة للطاقة في تجهيزات اإلضاءة  الجزائر

                                                             المعايير الدنيا ألداء الطاقة لمصابيح اإلضاءة المنزلية استنادا   البحرين
 244/2009إلى الئحة المفوضية األوروبية رقم 

)الجريدة الرسمية  2015مد في عام     اعت 
 ( 3199/2015رقم 

                                                          العالمات الدال ة اإللزامية ألداء الطاقة في المصابيح الفلورية  مصر
ظم                      حول أداء الطاقة في ن                                  المدم جة/العالمات الدال ة الطوعية

 اإلضاءة(

  2009مد منذ عام     اعت 

 ال ينطبق غير متوفرة  العراق

 2014مد منذ عام     اعت  نظام قانوني حول الشروط الدنيا ألداء الطاقة في اإلضاءة األردن

في المباني  LEDاالستخدام اإللزامي ألنظمة اإلضاءة الذكية  الكويت
 العامة

 (R-6/2014)وزارة الكهرباء والماء 

 2014مد منذ     اعت 

 ال ينطبق غير متوفرة  موريتانيا

                                                   إطار قانوني للمعيار اإللزامي للعالمات الدال ة للطاقة  المغرب
 (47/09والمعايير الدنيا ألداء الطاقة )قانون الطاقة رقم 

                                        معايير العالمات الدال ة للطاقة والمعايير 
 الطاقة قيد اإلعدادالدنيا ألداء 

                                                    إطار سياسة عامة حول المعيار اإللزامي للعالمات الدال ة  لبنان
 والمعايير الدنيا ألداء الطاقة للطاقة

                                        معايير العالمات الدال ة للطاقة والمعايير 
 الدنيا ألداء الطاقة قيد اإلعداد

 ال ينطبق غير متوفرة  ليبيا

 ال ينطبق غير متوفرة  مان  ع 

 ال ينطبق غير متوفرة  فلسطيندولة 

حظر مفروض على الواردات من المصابيح المتوهجة  قطر
)تنغستن(. شملت المرحلة األولى من الحظر المصابيح 

 . 2014واط. وبدأ التنفيذ في عام  75واط و 100المتوهجة من 

 2016بدأ التطبيق منذ 

                                                          العالمات الدال ة اإللزامية حول أداء الطاقة والمعايير الدنيا  المملكة العربية السعودية
 (SASO 2870/2015ألداء الطاقة )معايير 

                          ي نتظر ورود رد من العراق.

 ال ينطبق غير متوفرة  السودان

                                                     العالمات الدال ة حول أداء الطاقة في المصابيح الفلورية  الجمهورية العربية السورية
 خطيالفلورسنت ال          المدم جة و

 ال ينطبق

واط  100                                             تم  إخالء السوق من المصابيح المتوهجة المصن فة  تونس
 (2011أو ما فوق )كانون الثاني/يناير 

 JORT n°69/27) 2010مد في     اعت 
 (2010آب/أغسطس 

اعتمدت الحكومة حظر هيئة اإلمارات للمواصفات والمقاييس  اإلمارات العربية المتحدة 
                                                          استيراد ومبيع المصابيح المتوهجة والمصابيح الموف رة للطاقة 

 (34/2013ضعيفة الجودة )القرار الحكومي رقم 

 2015ظر االستيراد منذ   ح 

 ال ينطبق غير متوفرة اليمن

                                                              تحققت منها وحد ثتها اإلسكوا باستخدام المعلومات الرسمية المتاحة .   ,2018EES, 2014; RCREEE, 2017; UN Environment: المصادر
 .2018في البلدان في أيلول/ سبتمبر 

 المباني قطاع في الطاقة استدامة تحسين أجل من العامة السياسة مجال في المتوفرة الخيارات  -دال

خدام الطاقة، وعلى ضوء االتجاهات                                                             استنادا  إلى الممارسات الحالية اآليلة إلى ضمان الكفاءة في است
                                                                       والمبي نة في هذه الدراسة، تجد الحكومات العربية نفسها أمام مجموعة واسعة  دة في مجال استهالك الطاقة    عتم     الم 

من الخيارات في مجال السياسات العامة الرامية إلى تحسين استدامة الطاقة في المباني الجديدة والقائمة في 
 أما أبرز سياسات الطاقة التي يوصى بها للمنطقة فهي ما يلي:المنطقة العربية. 
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تحسين الكفاءة في استخدام الطاقة في المباني القائمة، من خالل تنفيذ برامج إعادة تجهيز واسعة  •
تشمل تدابير تستهدف جميع أنواع المباني وتكون قابلة للتنفيذ وذات صلة بكفاءة الطاقة من النطاق 

كة للطاقة   ل                                                         ير مصم مة خصيصا  لكفاءة استخدام الطاقة في المباني المستهجهة، ومن خالل تداب
 ؛بكثافة، من جهة أخرى

تحسين الكفاءة في استخدام الطاقة في المباني الجديدة من خالل تنفيذ قوانين أداء الطاقة في المباني  •
الطاقة في                                                                         وتعزيزها، على ان تشمل جميع أنواع المباني الجديدة، وفرض شروط محد دة ألداء

 ؛باني التجارية والمكاتب الكبيرةكة للطاقة بكثافة، مثل المطارات والم                المباني المستهل 

كة للطاقة في المباني وتنفيذها، وتعزيزها من                                                  وضع شروط أداء الطاقة في الن ظم والمعد ات المستهل  •
الطاقة في المباني التجارية                                                                   خالل وضع العالمات الدال ة ألداء الطاقة إلى جانب المعايير الدنيا ألداء 

 ؛ئة، والتبريد واألدوات المنزلية()اإلضاءة، والتدف

                                                                                 وضع شروط أداء الطاقة في األدوات المنزلية العادية وتنفيذها، فضال  عن تعزيزها من خالل  •
ات      مكي ف                                                                                 وضع العالمات الدال ة ألداء الطاقة، إلى جانب المعايير الدنيا ألداء الطاقة )الثالجات، و

 ؛                              ، وأجهزة التلفزيون، والغس االت(واءاله

التعريف بأنماط استهالك الطاقة في قطاع المباني في البلدان العربية وتوطيد المعرفة من خالل  •
تنفيذ وتعزيز عملية جمع البيانات اإلحصائية المنتظمة والمستدامة حول أنماط االستهالك النهائي 

ز المبنى الرئيسية، ومن خالل تحديد أبرللطاقة على أساس مصدر الطاقة في كل من فروع 
 ؛مؤشرات أداء الطاقة ذات الصلة

البشرية والمالية الالزمة، والشروط الزمنية المطلوبة لتعبئة الموارد بغية تنفيذ  توفير الموارد •
 سياسات كفاءة استخدام الطاقة، وبناء قدرات مختلف أصحاب المصلحة. 

                                                                                         وبهدف وضع السياسات والبرامج المذكورة أعاله وتنفيذها، ال بد  من وضع االستراتيجيات وخطط العمل 
والطويلة األجل مع مراعاة ضرورة معالجة بعض المسائل الطارئة المتعلقة بأداء الطاقة في  والمتوسطةالقصيرة 

 المطلوبة.                                                             المباني، فضال  عن الوقت الالزم لتعبئة الموارد البشرية والمالية 

ظم الطاقة المستدامة في قطاع المباني،                                                          وعالوة على ذلك، وكي تنجح المنطقة العربية في االنتقال نحو ن 
                                                                                     ال بد  من بناء القدرات وتوفير التدريب لجميع المشغ لين المعنيين بالعملية، بما في ذلك: 

 ؛المهندسون المعماريون •
 ؛والتنفيذالمهندسون المعنيون بعمليات التصميم  •
 ؛المقاولون •
 ؛              مور دو المعدات •
 .العاملون في الميدان )العمال، والمشرفون ومراقبو األعمال( •

                                                                               شاغلو المباني إلى بعض التدريب األساسي حرصا  على تشغيل المباني بطريقة مستدامة مع  يحتاجوقد 
 ضمان كفاءة استخدام الطاقة. 
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 األبنية قطاع في الطاقة استهالك كفاءة مجال في القدرات تحليل  -      رابعا 

قص اإلمكانيات التي تسمح بتحسين أداء الطاقة في المباني في المنطقة العربية، أكانت مخزونات ال تن
الممارسات الصارمة ذات الصلة ها، وذلك يعود إلى غياب كافة انواع القوانين والمباني الجديدة أو تلك القائمة من

                                                                        دان العربية. وتكثر الفرص المتاحة للحد  من استهالك الطاقة ولتعزيز استدامة بكفاءة استخدام الطاقة في معظم البل
                                                                                                 المباني من خالل سياسات الطاقة الهادفة والمصم مة بطريقة جي دة. وفي هذا الجزء تقييم  لبعض هذه الفرص 

                         لة التي قد تول دها عملية                                                                                    باالستناد إلى تحاليل مفص لة ودراسات تم ت اإلفادة عنها. وفيه أيضا  عرض  للفوائد المحتم
                                                                                                        تطبيق  واسعة النطاق لبرامج مختارة بشأن كفاءة استخدام الطاقة في المباني الجديدة والقائمة على حد  سواء.  

 المباني في المنزلية واألدوات التجهيزات في الطاقة كفاءة برامج أثر  -ألف

                                                  تول دها البرامج الخاصة بكفاءة الطاقة والتي تتعل ق يشير المثالن التاليان إلى الفوائد المحتملة التي قد 
 بالتجهيزات واألدوات المنزلية في المباني في المنطقة العربية.

 الفوائد المحتملة من عملية تحسين المعايير الدنيا لكفاءة الطاقة 

ر الدنيا                                     الفوائد التي قد ت نتج عن وضع المعايي (U4E 2017)                                     قد رت مبادرة "متحدون من أجل الكفاءة" 
                                                                                                       لكفاءة الطاقة في التجهيزات واألدوات المنزلية المتوف رة والمستخدمة في العادة في المباني. ويتناول التحليل 

ات الهواء، والثالجات واإلضاءة.      مكي ف                                                                          المنتجات المستهل كة للطاقة والمستخدمة عادة  في المباني السكنية، ومن بينها 
وعام  2025قها في كل من استهالك الكهرباء وانبعاثات الكربون في عام الوفورات السنوية المحتمل تحقيأما 

بشأن الثالجات،  23بشأن اإلضاءة، والجدول  22                                            في معظم الدول العربية، فهي ملخ صة في الجدول  2030
. 2020ات الهواء على أساس تنفيذ المعايير الدنيا لكفاءة الطاقة بصرامة أكبر في عام      مكي فبشأن  24والجدول 

ات الهواء قادرة على التأثير على استهالك      مكي فإلضاءة وا     فإن                                             وفي حين أن  الثالجات تنحصر بالمباني السكنية، 
                                           الطاقة في المباني السكنية والتجارية معا . 

 العربيةالفوائد المحتملة للمعايير الدنيا لكفاءة الطاقة في اإلضاءة في البلدان   -22الجدول 

 البلد

 استخدام الكهرباء
 )تيراواط ساعة/سنة(

 كلفة الطاقة
 مليون دوالر/سنة()

 انبعاثات الكربون
 *)مليون طن/سنة(

2025 2030 2025 2030 2025 2030 

 1.474 1.470 71.1 70.9 2.371 2.365 الجزائر

 0.215 0.207 7.3 7.0 0.316 0.305 البحرين

 1.079 0.840 101.1 78.7 2.198 1.711 مصر

 1.406 1.351 11.1 10.7 1.387 1.333 العراق

 0.300 0.284 93.6 88.4 0.468 0.442 األردن

 1.396 1.355 16.2 15.7 1.618 1.571 الكويت

 0.363 0.344 30.5 28.9 0.477 0.452 لبنان

 1.024 1.023 42.5 42.5 1.418 1.417 ليبيا

 1.115 1.118 177.2 177.5 1.476 1.479 المغرب
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 البلد

 استخدام الكهرباء
 )تيراواط ساعة/سنة(

 كلفة الطاقة
 مليون دوالر/سنة()

 انبعاثات الكربون
 *)مليون طن/سنة(

2025 2030 2025 2030 2025 2030 

 0.610 0.593 38.8 37.7 0.746 0.725 مان  ع 

 0.124 0.119 24.6 23.7 0.156 0.150 دولة فلسطين

 0.714 0.693 35.9 34.9 1.437 1.395 قطر

 6.600 6.400 412.4 400.1 8.200 8.000 المملكة العربية السعودية

 0.212 0.163 3.3 2.5 0.325 0.251 الجمهورية العربية السورية

 0.076 0.061 10.4 8.4 0.225 0.180 السودان

 0.355 0.383 64.3 69.4 0.715 0.771 تونس

 2.072 2.038 367.3 361.1 3.200 3.100 اإلمارات العربية المتحدة

 0.078 0.075 3.1 3.0 0.114 0.109 اليمن

 19.213 18.517 1510.7 1461.1 26.847 25.756 المجموع

 . ,2017U4E: المصدر

 .(IEA, 2017)كل بلد  فيعن الوكالة الدولية للطاقة  لصادرةعناصر انبعاثات الكربون ا إلى التقديرات تستند*  

 الفوائد المحتملة للمعايير الدنيا لكفاءة الطاقة في الثالجات في الدول العربية  -23الجدول 

 البلد

 استخدام الكهرباء
 ساعة/سنة()تيراواط 

 كلفة الطاقة
 مليون دوالر/سنة()

 انبعاثات الكربون
 *)مليون طن/سنة(

2025 2030 2025 2030 2025 2030 
 0.960 0.499 46.4 24.1 1.545 0.803 الجزائر

 0.061 0.032 2.1 1.1 0.090 0.047 البحرين

 1.945 0.933 182.3 87.40 3.963 1.901 مصر

 1.034 0.518 8.2 4.1 1.020 0.511 العراق

 0.156 0.075 48.6 23.4 0.243 0.117 األردن

 0.280 0.156 3.3 1.8 0.325 0.180 الكويت

 0.144 0.072 12.1 6.0 0.189 0.094 لبنان

 0.189 0.098 7.9 4.1 0.262 0.136 ليبيا

 0.678 0.346 107.7 55.0 0.897 0.458 المغرب

 0.112 0.056 7.1 3.6 0.137 0.069 مان  ع 

 0.112 0.059 24.2 11.7 0.153 0.074 دولة فلسطين

 0.036 0.017 1.8 0.90 0.072 0.035 قطر

 1.200 0.600 77.20 40.4 1.500 0.800 المملكة العربية السعودية

 0.493 0.245 7.6 3.8 0.756 0.376 الجمهورية العربية السورية

 0.425 0.206 58.4 28.3 1.255 0.608 السودان

 0.167 0.088 30.2 15.9 0.336 0.177 تونس

 0.484 0.231 85.7 40.9 0.700 0.400 اإلمارات العربية المتحدة

 0.280 0.127 11.0 5.0 0.408 0.186 اليمن

 8.756 4.358 721.8 357.5 13.851 6.972 المجموع

 .U4E, 2017: المصدر

 .(IEA, 2017)تستند التقديرات إلى عناصر انبعاثات الكربون الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة في كل بلد *  
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 ات الهواء في البلدان العربية     مكي فالفوائد المحتملة للمعايير الدنيا لكفاءة الطاقة في   -24الجدول 

 البلد

 *انبعاثات الكربونالحد من                مد خرات الطاقة

 )مليون طن/سنة( )تيراواط ساعة/سنة(

2025 2030 2025 2030 

 0.415 0.215 0.756 0.392 الجزائر

 0.012 0.008 0.033 0.021 البحرين

 0.507 0.275 1.266 0.687 مصر

 1.264 0.693 1.246 0.683 العراق

 0.105 0.061 0.18 0.105 األردن

 0.065 0.039 0.091 0.055 الكويت

 0.094 0.056 0.122 0.072 لبنان

 0.391 0.237 0.201 0.122 ليبيا

 0.269 0.140 0.484 0.252 المغرب

 0.097 0.057 0.2 0.117 مان  ع 

 0.005 0.002 0.006 0.003 دولة فلسطين

 0.026 0.015 0.085 0.051 قطر

 2.058 1.258 3.6 2.2 المملكة العربية السعودية

 0.199 0.081 0.852 0.346 السودان

 0.451 0.183 0.852 0.346 السودان

 0.113 0.063 0.238 0.133 تونس

 0.770 0.499 1.7 1.1 اإلمارات العربية المتحدة

 0.170 0.083 0.082 0.04 اليمن

 7.012 3.965 11.271 6.448 المجموع

 .U4E, 2017: المصدر

 .(IEA, 2017)تستند التقديرات إلى عناصر انبعاثات الكربون الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة في كل بلد *  

، من شأن تحديث المعايير الدنيا لكفاءة الطاقة، وتطبيقها وإنفاذها، 24-22                             على النحو المبي ن في الجداول 
تيراواط  26.847في مجال اإلضاءة ) 2030إتاحة تسجيل أعلى نسبة وفورات كهربائية يمكن تحقيقها بحلول 

تيراواط ساعة/سنة(.  11.271ات الهواء )     مكي ف                          تيراواط ساعة/سنة( ومن ثم   13.851ساعة/سنة( تليها الثالجات )
في المائة  0.9في المائة )إضاءة(، و 1.9، تمثل هذه الوفورات (BAS)                                       واستنادا  إلى إسقاطات سيناريو خط األساس 

ات الهواء( من االستهالك النهائي للطاقة في قطاع المباني في المنطقة العربية.      مكي في المائة )ف 0.8)ثالجات( و
                                        في المائة في المنطقة العربية، تمشيا  مع  3.1وتستند إسقاطات سيناريو خط األساس إلى معدل نمو سنوي يبلغ 
(. وعالوة على ذلك، تعكس إسقاطات 2017 تقديرات الوكالة الدولية للطاقة في المنطقة )الوكالة الدولية للطاقة،

، االتكنولوجي                                         ات األكثر كفاءة من حيث الطاقة فيما تتطو ر الفوائد المرافقة الستخدام المنتج ،سيناريو خط األساس
                     فهي ضئيلة نوعا  ما،  24-22. أما الوفورات الواردة في الجداول القواعد التنظيميةحتى بغياب المعايير ووذلك 

  تقدير مستويات استهالك الطاقة في المستقبل قد ينطوي على درجة من عدم اليقين.           ال سيما أن 



-60- 

الوفورات التراكمية في الكهرباء وفي انبعاثات الكربون نتيجة تحسين المعايير الدنيا  25              ويلخ ص الجدول 
ات الهواء في المباني السكنية في البلدان العربية. وقد تترك      مكي فألداء الطاقة في مجال اإلضاءة، والثالجات و

عمليات تحسين معايير اإلضاءة األثر األكبر بين الثالثة، مع احتمال تحقيق وفورات في استهالك الكهرباء بنسبة 
ئد وهي ثالثة أضعاف الفوا -مليون طن في انبعاثات الكربون  144، و2030-2020تيراواط/ساعة في الفترة  227

 لثالجات في المباني السكنية أو بالنسبة إلىا ايير الدنيا ألداء الطاقة سواء بالنسبة إلىالناتجة عن تحسين المع
 ات الهواء.      مكي ف

 الفوائد المتراكمة نتيجة تحسين المعايير الدنيا ألداء الطاقة في اإلضاءة،   -25الجدول 
 2030-2020ات الهواء في البلدان العربية      مكي فالسكنية، ووالثالجات في المباني 

 البلد

 اإلضاءة
الثالجات في المباني 

 ات الهواء     مكي ف السكنية

الوفورات في 
استخدام 
 الكهرباء

 )تيراواط/ساعة(

الحد من 
انبعاثات 
 الكربون
)مليون 

 طن(

الوفورات في 
استخدام 
 الكهرباء

 )تيراواط/ساعة(

الحد من 
انبعاثات 
 الكربون
)مليون 

 طن(

الوفورات في 
استخدام 
  الكهرباء

 )تيراواط/ساعة(

الحد من 
انبعاثات 
 الكربون
)مليون 

 طن(

 2.4 4.3 4.8 8.7 11.2 20.5 الجزائر

 0.1 0.2 0.2 0.5 1.0 2.7 البحرين

 2.9 7.3 8.5 21.3 6.5 16.3 مصر

 7.4 7.3 5.7 5.6 12.0 11.8 العراق

 0.6 1.1 0.8 1.3 2.3 3.9 األردن

 0.4 0.6 1.4 1.9 9.8 13.8 الكويت

 0.5 0.7 0.8 1 3.1 4 لبنان

 2.5 1.3 2.9 1.5 23.9 12.3 ليبيا

 1.5 2.7 2.8 5 7.1 12.8 المغرب

 0.6 1.2 0.4 0.8 3.1 6.4      ع مان

 0.0 0 0.7 0.8 0.8 1.3 دولة فلسطين

 0.2 0.5 0.1 0.4 3.7 12.2 قطر

 12.9 22.5 5.0 8.7 40.2 70.3 المملكة العربية السعودية

 0.2 0.7 1.0 4.2 0.6 2.4 الجمهورية العربية السورية

 2.2 4.2 3.6 6.8 0.9 1.7 السودان

 0.7 1.4 0.9 1.9 3.1 6.6 تونس

 4.8 10.7 1.8 4 12.3 27.2 اإلمارات العربية المتحدة

 1.0 0.5 4.4 2.1 2.1 1 اليمن

 40.9 67.2 45.6 76.5 143.7 227.2 المجموع

 .U4E, 2017: المصدر

 .(IEA, 2017)تستند التقديرات إلى عناصر انبعاثات الكربون الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة في كل بلد *  

 المتكاملة في المباني التجارية LEDظم ليد       أثر ن  

                           سي ما أنها تترافق مع قدرات  ،المباني التجارية والعامة في المتكاملة (LED) ليديزداد انتشار تجهيزات 
         ظم تحك م   ن  مع تترافق التيالتجهيزات  هذه                                                         تحك م متطو رة بفضل سهولة تركيبها وكلفتها المنخفضة. وتسمح 

ومن استخدام الطاقة في اإلضاءة من جهة أخرى، إذ تعمل  جهة، من اإلضاءة قوةبالحد من كثافة  ،متكاملة
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        وتتحك م النهار، ضوء حسب تدريجية إضاءة وتمنح ،أو المفتوحةكأجهزة استشعار في المساحات الصغيرة 
                                            داء تجهيزات ليد المتكاملة التحك م في مبنيين أميدانية ال اتدراسال إحدى       وتعر ض. اإلشغال أساس على بالضوء

        التحك م ة(. وتتضمن كل وحدة ليد متكامل2015كية )ستاكلفورد وآخرون، يتجاريين في الواليات المتحدة األمر
             . وقد ص م مت اإلشغال                                                                 ومحر كا ، ومجموعة من أدوات اإلنارة الطبيعية، فضال  عن جهاز استشعار ليد،  مصباح

التحليل أن  من      تبي ناألسالك الحالية. وقد  بأنظمة T-12و T-8 الفلوريةتلك الوحدات لالستعاضة عن التجهيزات 
في  30كة في اإلضاءة و        المستهل  الطاقةفي المائة من  50 من أكثر توفير على قادرة        التحك م المتكاملة ليد وحدات

                                                                                                          المائة من كثافة طاقة اإلضاءة في المباني التجارية. وبناء  على ذلك، يجب التفكير في اعتماد برامج واسعة النطاق 
في                                    في كل  من المباني التجارية والعامة       تحك مالمتكاملة ال ليدظم اإلضاءة الفلورية بوحدات               لالستعاضة عن ن 

 بشأن ظة       المتحف  للتقديرات       ووفقا . 2020                                                                 المنطقة العربية، مع خطة تنفيذ تمتد  على عشر سنوات بدءا  من العام 
في المائة.  20ذروة الطلب حوالي  وفيفي المائة  40وفورات من الطاقة الكهربائية حوالي ال تبلغ العربية، الدول

على الكهرباء خالل أيام الصيف الحارة  متزايدعلى طلب  تشهدمعظم الدول العربية                اإلشارة إلى أن   وتجدر
 ومن)جميع دول مجلس التعاون الخليجي ومعظم بلدان المغرب العربي والمشرق( بسبب أحمال تكييف الهواء؛ 

 أحمال اإلضاءة. لتخفيضشأن هذه األحمال أن تنخفض نتيجة 

الفوائد المحتملة من هذه البرامج. ويبلغ التقدير اإلجمالي لالنخفاض في استخدام الطاقة  26              ويلخ ص الجدول 
في المائة من مجموع الطاقة النهائية التي  1.5، أي 2030تيراواط/ساعة بحلول نهاية عام  21.660                  الكهربائية سنويا  

وال سيما بغياب اإلسقاطات الدقيقة الستهالك                        وهو تخفيض صغير نسبيا ،  –يستهلكها قطاع البناء في المنطقة العربية 
 الطاقة في المستقبل. ويمكن تنفيذ هذه البرامج وإنفاذها من خالل مبادرات إعادة تجهيز المباني العامة والتجارية.  

 باني العامة في الم                  المتكاملة التحك مليد اإلضاءة الفوائد المحتملة الستعمال وحدات   -26الجدول 
 والتجارية في المنطقة العربية

 البلد

الوفورات في استخدام 
 )تيراواط/ساعة/سنة( الكهرباء

 ذروة الطلب التخفيض عند
 )ميغاوات(

الحد من انبعاثات 
 )مليون طن( الكربون

2025 2030 2025 2030 2025 2030 
 - - 517.920 258.960 - - الجزائر

 0.180 0.090 154.440 77.220 0.491 0.246 البحرين

 1.288 0.644 1859.000 929.500 3.214 1.607 مصر

 0.205 0.103 1525.920 762.960 0.202 0.101 العراق

 0.214 0.107 264.400 132.200 0.368 0.184 األردن

 0.875 0.438 1440.000 720.000 1.229 0.615 الكويت

 0.175 0.088 153.360 76.680 0.227 0.113 لبنان

 0.517 0.258 619.200 309.600 0.266 0.133 ليبيا

 0.632 0.316 433.616 216.808 1.137 0.568 المغرب

 0.391 0.195 539.000 269.500 0.804 0.402      ع مان

 0.150 0.075 457.816 228.908 0.501 0.251 قطر

 4.494 2.247 3091.320 1545.660 7.861 3.930 المملكة العربية السعودية

 0.323 0.161 219.746 109.873 1.380 0.690 السودان

 0.145 0.072 157.500 78.750 0.273 0.137 الجمهورية العربية السورية

 0.285 0.142 268.560 134.280 0.600 0.300 تونس

 1.347 0.674 1989.480 994.740 2.973 1.487 اإلمارات العربية المتحدة

 0.276 0.138 115.200 57.600 0.133 0.066 اليمن

 11.496 5.748 13806.478 6903.239 21.660 10.830 المجموع

 .               : تحليل المؤل فالمصدر
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 الجديدة المباني في الطاقة استخدام في الكفاءة برامج أثر  -باء

 األداء الحراري في غالف المباني 

الطاقة في المباني في العديد من البلدان العربية.                                               كما ذ كر أعاله، ال توجد شروط إلزامية محددة لحفظ 
                   فضال  عن ضعف عمليات  ،                                                                                    وحتى في البلدان التي تتوف ر فيها القوانين اإللزامية، يتبي ن أن إجراءات اإلنفاذ متهاونة

نه من شأ                                                     . ومما ال شك  فيه أن تحسين أداء الطاقة في غالف المباني(Asif, 2015) تنفيذ العزل الحراري المطلوب
ة، إذ يمكن أن يعزز من الراحة الحرارية الداخلية من غير التأثير      مكي فالمباني غير ال أن يعود بالفائدة حتى على

في المائة في االستهالك  10                                                                          بشكل كبير على استهالك الطاقة في المباني. كما يمكن تحقيق معد ل انخفاض بنسبة 
                                                         المباني الجديدة في حال تم  تركيب مزيد من الجدران والسطوح السنوي للطاقة وعند ذروة الطلب على الكهرباء في 

                                                                                              حيث أداء الطاقة مرتفع، فضال  عن تزجيج الشبابيك بشكل أفضل. ومن المتوقع أن تكون الوفورات أعلى في 
الفوائد االقتصادية والبيئية  27                                                                    البلدان حيث المناخ حار، مثل دول مجلس التعاون الخليجي. ويلخ ص الجدول 

أداء الطاقة في الغالف الخارجي للمباني الجديدة من خالل استخدام تقديرات المساحة األرضية التي  لشروط
                                                . ويشمل التحليل فقط البلدان التي لم تتوف ر فيها (2015)وقشت أعاله والتحليل التصاعدي الذي أجراه كرارتي   ن 

يد الكهرباء انبعاثات الكربون الناتجة عن تول. كما تستند 2014قوانين خاصة بكفاءة الطاقة في المباني قبل عام 
البلدان. وتشير التقديرات إلى أن المساهمة السنوية للمباني الجديدة في استهالك الطاقة إلى عناصر االنبعاث في 

 .21                                                     في المائة، وذلك استنادا  إلى االتجاه المبي ن في الشكل  4تبلغ 

                                                                                الفوائد االقتصادية والبيئية لن ظم الغالف الخارجي للمباني في جميع المباني الجديدة   -27الجدول 
 في المنطقة العربية

 نوع المبنى

الوفورات السنوية في 
 استخدام الطاقة

 تيراواط ساعة/سنة

الوفورات عند ذروة 
 الطلب

 )ميغاوات(

انبعاثات ثاني أكسيد الكربون 
  السنوية

  الوفورات
 لسنة()مليون طن/ا

 0.39 228 1.263 المباني السكنية

 0.17 96 0.532 المباني العامة والتجارية

 0.560 324 1.795 المجموع

 .(2015)هج الذي اعتمده كرارتي                              : تحليل المؤل ف على أساس الن المصدر

 العربية السعودية واليمن.مان، المملكة                                                                 : البلدان التي شملها التحليل هي العراق، لبنان، ليبيا، المغرب، ع مالحظة

 األداء المتكامل للطاقة في المباني 

              بشكل فع ال في الكفاءة في استخدام الطاقة أن تساهم االستراتيجيات التي أثبتت نجاعتها من حيث  بوسع
سب                                                                                                       الحد من استهالك الطاقة في المنطقة العربية. وعندما ت طب ق استراتيجيات الكفاءة في استخدام الطاقة بشكل منا

دة                                                   في المائة من الطاقة بالمقارنة مع الممارسات المعتم  30                                                  على المباني الجديدة، يمكن عندئذ  توفير ما يزيد عن 
                                            حاليا  في قطاع البناء في المنطقة العربية.  

جرى تقييم شروط الجدوى وتكاليف تنفيذ الفيالت العالية األداء في مجال الطاقة في بلدان عربية مختارة 
استهالك  28                . ويلخ ص الجدول (Krarti and Ihm, 2016)من خالل تحليل عملية التحسين في تكاليف دورة الحياة 
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                                              ى مدى ثالثين عاما ، والزيادات في تكاليف البناء                                                              الطاقة الكهربائية سنويا ، والتخفيضات في تكاليف دورة الحياة عل
                                                                                                           لتحقيق التصاميم المثلى للكفاءة في استخدام الطاقة. ويتم تقدير االنخفاض في تكاليف دورة الحياة نسبة  إلى تصميم 

يم                                                                                                   خط األساس في الفيالت. وتشمل الزيادة المسج لة في تكاليف البناء التكاليف اإلضافية الناتجة عن تركيب تصام
في  65و 31وفورات الطاقة التي تتراوح بين      فإن  ، 28                                                     ذات كفاءة في استخدام الطاقة. وكما هو مبي ن في الجدول 

                                                                                                        المائة موجودة في جميع المدن العربية. أما التصميم األمثل للمباني السكنية فيسج ل قي ما  أدنى من حيث تكاليف 
في المائة. أما  25و 13يضات في تكاليف دورة الحياة بين دورة الحياة في جميع المناخات، حيث تتراوح التخف

                                                                                                          التكاليف اإلضافية لتنفيذ الخيارات المثلى لكفاءة استخدام الطاقة فهي معقولة، مع زيادة في تكاليف البناء نسبة  
الطاقة                                                في المائة، تبعا  للمناخ ولتدابير كفاءة استخدام  20و 2خط األساس الذي يتراوح بين  إلى تكاليف تصميم

                                                                                                     المطلوبة. وي عزى تخفيض تكاليف دورة الحياة بصفة رئيسية إلى انخفاض تكاليف التشغيل الذي يترافق مع تراجع 
في تكاليف زيادة ال                            سنوي المسج ل في كلفة الطاقةالتراجع اليفوق                                              استهالك الطاقة سنويا . وعلى مدى حياة المباني، 

 .(Krarti and Ihm, 2016)استخدام الطاقة تطبيق مواصفات الكفاءة في                 البناء المعد ة ل

 وفورات الطاقة وقيم تكاليف دورة الحياة وتكاليف التنفيذ للحد من تكاليف دورة الحياة   -28الجدول 

 المدينة البلد
التوفير األمثل 

 (في المائة)للطاقة 

التخفيض األمثل في 
تكاليف دورة الحياة 

 (في المائة)

زيادة تكاليف البناء من 
أجل التصميم األمثل 

 *(في المائة)

 5 14 33 السانية -وهران الجزائر

 4 13 31 القاهرة مصر

 17 15 45      عم ان األردن

 20 25 56 الكويت الكويت

 3 14 32 بيروت لبنان

 17 16 47 طرابلس ليبيا

 2 15 33 الرباط المغرب

 2 14 32 صاللة      ع مان

 14 17 47 الدوحة قطر

 20 22 55 الرياض المملكة العربية السعودية

 17 18 49 دمشق الجمهورية العربية السورية

 17 16 47 تونس تونس

 11 16 43 أبو ظبي اإلمارات العربية المتحدة

 .Krarti and Ihm, 2016: المصدر

 ظم التدفئة والتهوية والتبريد واإلضاءة.   ون  : تكاليف البناء الواردة في التحليل تشمل تكاليف الجدران، والسقوف،مالحظة

 الخاصة بوفورات الطاقة السنوية المحتملة التي يمكن الطبوغرافية الخريطة  47            يبي ن الشكل 
                                                                                                            تحقيقها في المباني السكنية في المنطقة العربية، استنادا  إلى التحليل األمثل لتدابير الكفاءة في استخدام الطاقة 

(Krarti and Ihm, 2016)في المائة  55و 35السنوية التي تتراوح بين  ولية. ويمكن تحقيق وفورات الطاقة األ
                                                                                                عن طريق استخدام التصاميم المثلى. وتتحقق أعلى الوفورات في المناخات الحار ة، ال سيما في منطقة مجلس 

 .                                                                              التعاون الخليجي، فيما تسج ل المناطق ذات المناخ المعتدل أدنى مستوى من الوفورات
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 لوفورات الطاقة المحتملة في المنطقة العربية  خريطة طبوغرافية  -47الشكل 
 (بالنسبة المئوية)

 

 .Krarti and Ihm, 2016: المصدر

لكفاءة الطاقة في كافة              أكثر فعالي ة                                                 هج التصميم المتكامل، ي صبح من الممكن وضع قوانين                  لو تم  استخدام ن 
في المائة في المنطقة العربية  55و 35المباني الجديدة في المنطقة العربية. كما يمكن تحقيق وفورات تتراوح بين 

أثر قوانين كفاءة الطاقة                                  السكنية. وفي هذا التحليل، يتمث ل                                                           برم تها لو تم  استخدام التصاميم المتكاملة والمثلى للمباني 
في المائة على صعيد استهالك الطاقة وعند ذروة  30نسبة وفورات تبلغ تسجيل تصميم المتكامل بالقائمة على ال

                                                                                                      الطلب معا ، إلى جانب مخزون المباني الجديدة. وي ستخدم هذا المستوى المتحف ظ من الوفورات لإلفادة عن تنو ع 
ي استخدام الطاقة في المنطقة العربية ات السلوكية، والتأثير االرتدادي للكفاءة ف     تغي رالظروف المناخية، وال

(Majcen and others, 2013; Jacobsen and Kotchen, 2013) الفوائد التي تول دها قوانين  29                . ويلخ ص الجدول                            
                                                                         كفاءة الطاقة القائمة على التصميم المتكامل والمطب قة على المباني الجديدة.

 باني االقتصادية والبيئية لتنفيذ قوانين كفاءة الطاقة المتكاملة في جميع المالفوائد   -29الجدول 
 الجديدة في المنطقة العربية

 نوع المبنى

الوفورات السنوية في 
 استخدام الطاقة

 (تيراواط ساعة/سنة)

الوفورات في ذروة 
 الطلب

 (ميغاوات)

انبعاثات ثاني أكسيد الكربون 
 السنوية

 الوفورات
 سنة()مليون طن/ال

 2.960 1543 9.490 المباني السكنية

 1.014 528 3.249 المباني العامة والتجارية

 3.974 2071 12.739 المجموع

 .(2017) وآخرون هج الذي اعتمده كرارتي                             : تحليل المؤل ف على أساس الن المصدر

                                                                                                تشير التقديرات إلى أن  سيناريو خط األساس الستهالك الطاقة في المباني في المنطقة العربية في المستقبل 
                            ، مما يت سق مع المعدالت التي 2050و 2015في المائة في الفترة بين  3.1                                 سيسج ل متوسط معدل نمو سنوي بنسبة 

في المائة بالنسبة إلى استهالك  3.6 وشمال أفريقيا والبالغةوسط                                                  توق عتها الوكالة الدولية للطاقة في منطقة الشرق األ
 (.  2017في المائة بالنسبة إلى الطلب على الكهرباء )الوكالة الدولية للطاقة،  2.9الطاقة في قطاع المباني، و
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ين ، وهي قوان2030                                                   ، فإن  تنفيذ قوانين كفاءة الطاقة في المباني في عام 48                            وعلى النحو المبي ن في الشكل 
                                                                                              تنطوي على نوعين ذ كرا أعاله، من شأنه أن يقل ل من استهالك الطاقة بشكل بطيء في المستقبل فيما تتم  
االستعاضة عن مخزون المباني بأبنية جديدة مع مرور الوقت. ولإلفادة عن أعمال البناء الجديدة، بما في ذلك 

المباني في المنطقة العربية  إلى مخزون      نسبة عة في المائة رب                                                       هدم المباني القائمة وتجديدها، ت قد ر المباني الجديدة بأ
(Krarti and others, 2017) فهو قادر  2030. أما تنفيذ قوانين كفاءة الطاقة القائمة على التصميم المتكامل في عام ،            

إلى  على خفض الطلب على الطاقة في المباني بشكل ملحوظ. وقد تصل الوفورات السنوية في المنطقة العربية
 على التوالي.  2050و 2030                         تيراواط/ساعة بحلول عام ي  382تيراواط/ساعة و 127

 تطبيق قوانين الكفاءة في استخدام الطاقة في المنطقة العربية وأثره على إجمالي   -48الشكل 
 2030                                                  االستهالك النهائي للطاقة في المباني اعتبارا  من عام 

 
 .(2017) وآخرون هج الذي اعتمده كرارتي                           تحليل المؤل ف على أساس الن : المصدر

 القائمة المباني في الطاقة استخدام في الكفاءة برامج آثار  -جيم

 لتحسين أداء الطاقة في مخزون المباني القائمة، يتم االختيار بين ثالثة مستويات من إعادة تجهيز 
، والمنافع االقتصادية والبيئية الرأسمالية، وإمكانيات توفير الطاقةالمباني، حيث تختلف شروط التكاليف 

(ASHRAE, 2011; Krarti, 2015). 

                                                           : غالبا  ما تنطوي عملية إعادة التجهيز هذه على تدابير كفاءة من إعادة تجهيز الطاقة 1المستوى  •
          ، فضال  عن ليد استخدام الطاقة منخفضة الكلفة، مثل االستعاضة عن تجهيزات اإلضاءة بوحدات

                                                                                  عزل الغالف الخارجي للمبنى للتخفيف من تسر ب الهواء. وعلى النحو المفص ل في العديد من 
من برنامج إعادة  1                                                                  الدراسات األخرى، ي قد ر متوسط الوفورات في الطاقة لدى تنفيذ المستوى 

 في العديد من البلدان                                                         في المائة لجميع أنواع األبنية، استنادا  إلى محاكاة تحليل  8التجهيز بحوالي 
، وإلى دراسات (Krarti, 2015; Krarti and others, 2017; Krarti and Dubey, 2017)العربية 

 ؛(Krarti and Ihm, 2015)حالة إفرادية عن المباني السكنية والتجارية والحكومية 

دة التجهيز هذه ، تشمل إعا1: باإلضافة إلى تدابير المستوى من إعادة تجهيز الطاقة 2المستوى  •
                                                                     كفاءة في استخدام الطاقة وأجهزة تحك م بالحرارة واإلضاءة. واستنادا  إلى تخدام المعدات ذات الاس

الدراسات الواردة من المنطقة العربية ونتائج المحاكاة الواردة في هذه الدراسة، يمكن تحقيق نسبة 
التجهيز في جميع أنواع المباني  من إعادة 2في المائة من وفورات الطاقة مع تنفيذ المستوى  23

(Hong et al., 2015; Ameer and Krarti, 2016)؛ 
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: هذا النوع من إعادة التجهيز، أو ما يعرف باسم إعادة التجهيز من إعادة تجهيز الطاقة 3المستوى  •
 العميقة، يتطلب تنفيذ التدابير القائمة على كثافة رأس المال، بما في ذلك إضافة العزل الحراري

                                                               ظم التبريد، وتركيب أنظمة التحك م اآللية. صحيح أن  إعادة التجهيز                       للسطح، واالستعاضة عن ن 
؛ 2015في المائة )كرارتي،  50العميقة عالية التكلفة، لكنها قادرة على توفير الطاقة بنسبة تتجاوز 

 (.2017؛ وكرارتي ودوبي، 2017كرارتي وآخرون، 

                                                              إعادة التجهيز فينبغي تصميمها وفقا  لنوع المبنى وللمناخ. ويعرض  أما التدابير الخاصة بكل مستوى من
 أنواعفي التي يمكن النظر فيها و                                                               لثالثة خيارات من التدابير المحد دة الخاصة بكفاءة استخدام الطاقة  30الجدول 

 Krarti and)مان شملت مستويات إعادة التجهيز الثالثة                                           المباني السكنية على أساس دراسة أجريت في ع  من

Dubey, 2017) . 

 تدابير كفاءة استخدام الطاقة الخاصة بمستويات إعادة التجهيز الثالثة   -30الجدول 
 في المباني السكنية العمانية والخيارات المتوفرة

الخيارات 
 أوصف إعادة التجهيز الموصي بها

 مستوى إعادة تجهيز المباني السكنية

 3المستوى  2المستوى  1المستوى 

 ،1-تدابير كفاءة الطاقة 1-تدابير كفاءة الطاقة قائمة تدابير كفاءة الطاقة .1
 2-تدابير كفاءة الطاقة

 3-وتدابير كفاءة الطاقة

، 1-تدابير كفاءة الطاقة
، 2-تدابير كفاءة الطاقة
، 3-تدابير كفاءة الطاقة

 4-وتدابير كفاءة الطاقة

 في المائة 54 في المائة 28 في المائة 12 استخدام الطاقةالوفورات في 

مدى انخفاض الوفورات بسبب اآلثار 
 بالسلوكية والتأثير االرتدادي

 في المائة 6-0 في المائة 6-0 في المائة 0-6

، 2-تدابير كفاءة الطاقة 4-تدابير كفاءة الطاقة 2-تدابير كفاءة الطاقة قائمة تدابير كفاءة الطاقة .2
، 3-تدابير كفاءة الطاقة

 6-وتدابير كفاءة الطاقة

 في المائة 51,0 في المائة 29 في المائة 10,0 الوفورات في استخدام الطاقة

مدى انخفاض الوفورات بسبب اآلثار 
 بالسلوكية والتأثير االرتدادي

 في المائة 4-0 في المائة 4-0 في المائة 0-4

 5-تدابير كفاءة الطاقة 5-تدابير كفاءة الطاقة 3-تدابير كفاءة الطاقة قائمة تدابير كفاءة الطاقة .3
 6-وتدابير كفاءة الطاقة

 في المائة 52 في المائة 28 في المائة 10 الوفورات في استخدام الطاقة

مدى انخفاض الوفورات بسبب اآلثار 
 بالسلوكية والتأثير االرتدادي

 المائةفي  6-0 في المائة 6-0 في المائة 0-4

 .Krarti and Dubey, 2017: المصدر

 .: )أ( وصف تدابير كفاءة الطاقةمالحظات

                  درجة مئوية، تبعا   25إلى  23درجة مئوية، أو من  24إلى  22درجة مئوية، من  23إلى  21: زيادة التبريد من 1-تدابير كفاءة الطاقة
 للظروف التشغيلية القائمة. 

 .LED: استبدال تجهيزات اإلضاءة بنظام ليد 2-تدابير كفاءة الطاقة

 .(ACH =0.21                                                                                 : ختم مصادر تسر ب الهواء حول الغالف الخارجي للمبنى )أي أط ر األبواب والنوافذ حيث   3-تدابير كفاءة الطاقة

 .(COP=4.0)الهواء بنظام عالي الكفاءة       مكي ف: االستعاضة عن وحدة 4-تدابير كفاءة الطاقة

 .عار اإلشغال في المباني التجارية                                                                     : تحسين التحك م باإلضاءة بما في ذلك اإلضاءة حسب ضوء النهار، وأجهزة استش5-طاقةتدابير كفاءة ال

 .RSI-3: عزل السطح باستخدام 6-تدابير كفاءة الطاقة

لى لدى تطبيق التدابير التي                                                                                             )ب( تم  تقدير اآلثار السلوكية واآلثار االرتدادية على أساس دراسات سابقة. وعادة  ما تكون اآلثار أع 
 .(5-وتدابير كفاءة الطاقة 1-                                                                 تعتمد على عمليات التحك م بالحرارة واإلضاءة )أي تدابير كفاءة الطاقة
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على صعيد الطاقة، وذروة الطلب على الكهرباء، وانبعاثات ثاني  الوفورات السنوية 31ص الجدول     يلخ 
                      ، والمطب قة على مخزون 3و 2، 1المستويات  الطاقة في المباني عندعادة تجهيز                               أكسيد الكربون كنتيجة  لبرامج إ

كافة مستويات برامج  ائد على مستوى الطاقة والبيئة ضمنالمباني القائمة في المنطقة العربية. ويمكن تحقيق الفو
السكنية، فهي أعلى  إعادة تجهيز الطاقة في المباني. أما الفوائد االقتصادية والبيئية التي يمكن تحقيقها في المباني

جميع مستويات إعادة تجهيز الطاقة. ويمكن  في المباني التجارية والعامة ضمن بكثير من تلك التي يمكن تحقيقها
                                                                                       في المائة من إجمالي الفوائد لمجر د إعادة تجهيز المباني السكنية في المنطقة العربية، على  74تحقيق ما يزيد عن 

                                                                            ألن  المساكن تمث ل أبرز أنواع المباني التي تساهم في استهالك الطاقة في المنطقة ، 31                        النحو المبي ن في الجدول 
                                                                                                      العربية. ولكن، ولدى النظر في المباني الفردية، يتبي ن أن المباني غير السكنية مثل المكاتب، والمستشفيات، 

ن من األفضل البدء بإعادة تجهيز                                                                             والفنادق، توف ر فرصا  كبيرة لتوفير الطاقة. وبالتالي، ومن حيث التنفيذ، قد يكو
                                                       المباني غير السكنية ومن ثم  النظر في المباني السكنية. 

 في المباني  فوائد الطاقة والبيئة الناتجة عن برامج إعادة تجهيز الطاقة  -31الجدول 
 المستويات الثالثة ضمن

 3المستوى  2المستوى  1المستوى  برنامج إعادة التجهيز

    وفورات الطاقة السنوية )تيراواط/سنة(

 344.180 166.523 63.269 المباني السكنية •

 125.623 59.346 21.660 المباني التجارية •

 469.803 225.870 84.929 إجمالي مخزون المباني القائمة

    الوفورات في ذروة الطلب )ميغاوات(

 49,074 24,301 9,720 المباني السكنية •

 16,358 8,318 3,328 المباني التجارية •

 65,432 32,619 13,048 إجمالي مخزون المباني القائمة

    وفورات ثاني أكسيد الكربون السنوية )طن/سنة(

 109.326 52.561 19.764 المباني السكنية •

 37.224 17.896 6.729 المباني التجارية •

 146.550 70.458 26.493 إجمالي مخزون المباني القائمة

 .(2015)هج الذي اعتمده كرارتي                              : تحليل المؤل ف على أساس الن المصدر

                سنوات اعتبارا   10                                                                                                      : ت قد ر الفوائد على أساس إعادة تجهيز كامل مخزون المباني القائمة في المنطقة العربية )خالل فترة تزيد عن مالحظة
 .(2030من عام 

                                                                                          من المتوق ع أن يتم تنفيذ برامج إعادة تجهيز المباني بشكل تدريجي وعلى نطاق واسع، حيث يستغرق 
ذلك سنوات عديدة بسبب االستثمارات الكبيرة الالزمة لتجديد كامل مخزون المباني القائمة، وبسبب االفتقار إلى 

من شأنه             أن  تدريبهم  السيمابلدان العربية، المتعاقدين المؤهلين من حيث الكفاءة في استخدام الطاقة في معظم ال
                                                       رامج إعادة تجهيز الطاقة الثالثة من شأنه أن ي ول د فوائد رنامج من بب                           أيضا  بضع سنوات. بيد أن أي يستغرقأن 

اقتصادية وبيئية كبيرة في المنطقة العربية، حتى عندما ال يتم استهداف سوى جزء صغير من مخزون المباني 
                                                                                     (. وتخل ف برامج إعادة تجهيز الطاقة في مخزون المباني القائمة أثرا  كبيرا  على االستهالك 31ول القائمة )الجد

       ن ف ذت  ربون في المنطقة العربية، حتى إذاالنهائي للطاقة، وعلى ذروة الطلب على الكهرباء، وعلى انبعاثات الك
تترك برامج إعادة التجهيز من المستوى (. و49)الشكل  2030                      سنوات اعتبارا  من عام  10                  تدريجيا  على فترة 
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اجع الطلب على                           تيراواط/ ساعة سنويا ، ويتر 470الثالث األثر األكبر، حيث سينخفض استهالك الطاقة بنسبة 
حتى و                                              مليون طن سنويا  عندما ي ستكمل تنفيذ البرنامج.  146يغاواط، وانبعاثات الكربون بقيمة ج 65الكهرباء بقدر 

تيراواط ساعة من االستهالك النهائي للطاقة  85، قادر على توفير 1يز األساسي أو المستوى برنامج إعادة التجه
 . (Krarti et al., 2017)بدون الحاجة إلى استثمارات ضخمة 

ويمكن أن تبدأ برامج إعادة التجهيز في المباني غير السكنية، ذلك أنها تتيح المجال لتوفير الطاقة عن كل 
كثر منه في المباني السكنية.  وعالوة على ذلك، من األسهل إجراء عمليات مراجعة للطاقة وحدة مساحة أرضية أ

منه في المباني ،                                                                              وعمليات إعادة تجهيز للمباني غير السكنية األكبر حجما  من خالل شركات خدمات الطاقة
ى تحديات ذات صلة السكنية الصغيرة. وباإلضافة إلى ذلك، تنطوي عملية إعادة تجهيز المباني السكنية عل

                            وعلى النحو المبي ن في الشكل  .(Krarti and others, 2017)بالخصوصية وبالثقافة في عدد من البلدان العربية 
                                                                                                    ، تعتمد الفوائد المحتملة على تاريخ إطالق البرامج وعلى معد ل إعادة التجهيز. وتفترض النتائج الواردة في 49

في المائة من مخزون المباني  10تتم إعادة تجهيز في المائة )أي  10ة جهيز بنسبوجود معدل إعادة ت 50الشكل 
                                                                                                القائمة سنويا (. وإذا تم  النظر في أدنى معدالت إعادة التجهيز، ستنخفض الفوائد المحتملة تلقائيا . 

                                                                                             ولتحقيق األثر األكبر من تخفيض االستخدام النهائي للطاقة وذروة الطلب على الكهرباء، ال بد  من تطبيق 
                                                                                                        قوانين كفاءة الطاقة في المباني بشكل متكامل في المباني الجديدة، فضال  عن تحسين كامل مخزون المباني القائمة 

وجود إمكانات توفير كبيرة  50                  اقة. ويبي ن الشكل من إعادة تجهيز الط 3سنوات، من خالل المستوى  10على مدى 
من برنامج إعادة تجهيز الطاقة في خالل  3على صعيد استهالك المباني للطاقة، وال سيما عند تنفيذ المستوى 

                                                                                                 سنوات، وعند تشييد مبان  جديدة باستخدام قانون متكامل للكفاءة في استهالك الطاقة. وفي هذا السيناريو،  10فترة 
، يمكن عندئذ تخفيض المجموع السنوي لالستهالك 2030جرى تنفيذ القانون وبرنامج إعادة التجهيز لعام وإذا 

                                        في المائة( مقارنة  باإلسقاطات التي أفادت  43تيراواط ساعة )أو  597                                         النهائي للطاقة في المنطقة العربية بمعد ل 
مماثلة في ذروة الطلب على الكهرباء وفي  تيراواط ساعة في السنة. ويمكن تحقيق تخفيضات 1.409         عن معد ل 

انبعاثات الكربون. وقد تكون االستثمارات الالزمة لتنفيذ مثل هذه البرامج الخاصة بالكفاءة في استخدام الطاقة 
كبيرة، لكن الفوائد االقتصادية ستكون ضخمة في معظم البلدان، كما أفادت عدة بلدان في مجلس التعاون الخليجي 

 ( 2017؛ كرارتي ودوبي، 2017؛ كرارتي ورفاقه، 2015)كرارتي، 

 أثر تطبيق برامج إعادة تجهيز الطاقة في كامل مخزون المباني القائمة   -49الشكل 
 2030                                             على استهالك الطاقة الكهربائية اعتبارا  من عام 

 

 .(2015)هج الذي اعتمده كرارتي وآخرون                              : تحليل المؤل ف على أساس الن المصدر
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 تطبيق قوانين كفاءة الطاقة الشاملة في المباني الجديدة وبرامج إعادة تجهيز الطاقة   -50الشكل 
 واألثر على استهالك الطاقة النهائية 2030                                              في كامل مخزون المباني القائمة اعتبارا  من عام 

 
 .(2017) وآخرون هج الذي اعتمده كرارتي                   مؤل ف على أساس الن : تحليل الالمصدر

                                                       المستوى والبلد. واستنادا  إلى تحليل تصاعدي تم ت اإلفادة  ف تكاليف برامج إعادة التجهيز باختالفتختل
، جرى تقدير تكاليف وفوائد تنفيذ برامج إعادة تجهيز الطاقة واسعة (Krarti and others, 2017)           عنه مؤخرا  

االستثمارات المطلوبة والفوائد المحتملة  32                                                              النطاق في مخزون مباني المملكة العربية السعودية. ويلخ ص الجدول 
الدراسة إلى                                                                                          من مستويات إعادة التجهيز الثالثة في كافة المباني السكنية وغير السكنية القائمة. وقد توص لت

 النتائج التالية:

                                                                                         نظرا  ألسعار الكهرباء المنخفضة في المملكة العربية السعودية، من غير المنطقي أن تستثمر األسر  •
المعيشية وغيرها من المنظمات الخاصة في كفاءة الطاقة. يجب تخفيض الدعم على أسعار الطاقة 

 ؛                            قة بشكل فع ال من حيث التكلفةلطا                                               فيستثمر أصحاب المباني و/أو المشغ لون في كفاءة ا

                                                                                      لدى النظر في الفوائد االقتصادية التي يمكن تحقيقها من الوقود الذي يمكن تجن ب استهالكه من  •
جهة، ومن تراجع الحاجة إلى توليد الكهرباء من جهة أخرى، يصبح استثمار الحكومة السعودية 

                                       تجهيز فع اال  جدا  من حيث التكلفة. فعلى في كفاءة الطاقة في المباني القائمة التي تخضع إلعادة ال
        ن تعو ض ( على صعيد األسر المعيشية أ1سبيل المثال، يمكن إلعادة التجهيز األساسية )المستوى 

 ؛                      ما است ثمر في غضون عام

                                                                                     إن  تحفيز العمل في مجال المراجعة وإدارة الطاقة والتخفيف من الكربون هو من بين الفوائد  •
مليون طن من انبعاثات الكربون  76خصوص، يمكن القضاء على أكثر من األخرى.  وعلى وجه ال

                                           في مخزون المباني القائمة حاليا  في المملكة  3لدى تطبيق برنامج إعادة التجهيز من المستوى 
 22.900                                                                             العربية السعودية. ومن شأن البرنامج نفسه أن يجن ب بناء محطة توليد للطاقة بسعة 

ألف جيغاواط ساعة من الطاقة الكهربائية في السنة من جهة  100ك ميغاواط من جهة، واستهال
ألف  247أن يخلق  3أخرى. وباإلضافة إلى ذلك، من شأن برنامج إعادة التجهيز من المستوى 

سنوات، مما يؤدي إلى ما مجموعه مليونين  10وظيفة جديدة في السنة خالل فترة تنفيذ تمتد على 
 ؛وظيفة ألف 470و
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طوير آليات التمويل المبتكرة من أجل تحفيز القطاع الخاص على االستثمار في كفاءة           ال بد  من ت •
الطاقة على نطاق واسع. فعلى سبيل المثال، يمكن للحكومة أن تباشر في إنشاء شركات خدمات 

                                     يل كفاءة استخدام الطاقة استنادا  إلىالطاقة باستخدام مفهوم التعاقد على األداء كوسيلة لتمو
 ؛الوفورات المستقبلية

                                                                                           كما أن  التنفيذ الناجح ألي برنامج خاص بكفاءة الطاقة في المباني الجديدة والقائمة على السواء،  •
 سيتطلب تطوير القدرات المؤسسية والقوة العاملة القوية. 

 لطاقة في المباني برامج إعادة تجهيز ااالستثمارات والفوائد الناتجة عن   -32الجدول 
 في المملكة العربية السعودية

 3المستوى  2المستوى  1المستوى  برنامج إعادة التجهيز

 207 104 10 دوالر( مليار) االستثمارات المطلوبة

                     تجن ب استهالك الطاقة
 )جيغاواط/ساعة/سنة(

16,000 46,000 100,000 

                            قيمة الطاقة التي يمكن تجن ب 
 دوالر/سنة( مليار) استهالكها

0.5 1.4 3.0 

                                  الدعم على الطاقة الذي يمكن تجن به 
 دوالر/سنة( مليار)

1.2 3.5 7.5 

سعة توليد الكهرباء التي يمكن 
                  تجن بها )ميغاواط(

3,700 10,500 22,900 

                                    قيمة سعة الكهرباء التي يمكن تجن بها 
 دوالر( مليار)

2.8 7.9 17.2 

 الوظائف المستحدثة
 سنوات( 10                )سنويا  على مدى 

12,000 123,000 247,000 

                          انبعاثات الكربون المخف ضة
 )مليون طن/سنة(

12 35 76 

 .Krarti and others, 2017: رالمصد

 المباني في الطاقة استهالك على وأثرها المتكاملة المتجددة الطاقة     ن ظم  -دال

في المنطقة العربية من خالل تركيب                                                                 في هذا القسم تقييم لعملية إدماج ن ظم الطاقة المتجددة في المباني 
                                                                                           لطضوئية على السطوح. وقد سمحت دراسات حديثة بتقييم التكاليف والفوائد الناتجة عن تركيب الن ظم ولوحات ف

                 (. ويلخ ص الجدول 2017الفلطضوئية على سطوح المساكن القائمة في المملكة العربية السعودية )خان وآخرون، 
الخاصة بالمملكة العربية السعودية، ونتائج تحليل مماثل أجري في تونس. ويورد أهم نتائج تلك الدراسات  33

                 سنويا  لدى تركيب                                                                                تقديرات انبعاثات الكربون التي تم  تجن بها والطاقة الكهربائية التي يمكن توليدها  33الجدول 
مة في المملكة العربية                                                                ضوئية على كافة مساحات السطوح المتوف رة في المباني السكنية القائاألنظمة الفولط

ضوئية على السطوح في تونس إلى البيانات اإلحصائية د التحليل الجديد لألنظمة الفولطالسعودية وفي تونس. ويستن
د . أما إمكانات تولي(ST, 2014)ستقاة من آخر تعداد للسكان                                               عن عدد الوحدات السكنية وأنواعها، وهي بيانات م 

تيراواط ساعة في السنة في المملكة العربية  51.0ضوئية على السطوح، فتبلغ الكهرباء من خالل النظم الفولط
بة إلى تونس، يمكن للوحات السعودية، مما يمثل نحو ثلث احتياجات المباني السكنية القائمة من الكهرباء. وبالنس

إجمالي االستهالك تيراواط ساعة من الطاقة في السنة، أي ما يعادل  15.2                          ضوئية فوق السطوح أن توف ر الفولط
 الحالي للكهرباء في كامل مخزون المساكن. 
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                                             وئية المرك بة على سطوح كافة المباني السكنية ضحجم وفوائد األنظمة الفولط  -33الجدول 
 القائمة في المملكة العربية السعودية وتونس

 تونس المملكة العربية السعودية الحجم/الفوائد

 70.0 221.8                                                                مساحة السطح الفولطضوئي المتاح للوحدات السكنية )مليون متر مرب ع(

 10.5 38.0 ظم الفولطضوئية للسطوح )جيغاواط(        حجم الن 

 15.2 51.0                                                                 الكهرباء المولدة من الطاقة الفولطضوئية سنويا  )تيراواط ساعة/سنة(

 7.2 29.2                                                  انبعاثات الكربون التي يمكن تجن بها )مليون طن/سنة(

 للمملكة العربية السعودية، وتحليل المؤلف لتونس. others (2017)  Khan and:المصدر

                                                         ظم الفولطضوئية في المباني هو المطالبة بمبان  غير مستهلكة                              ج التي تسمح بتعزيز إدماج الن           أحد الن ه 
حدات السكنية الجديدة. ومن المقرر أن يبدأ تطبيق شروط المباني غير المستهلكة وفي ال (NZEBs)               للطاقة تقريبا  

                                                                                                      للطاقة تقريبا  في عد ة مناطق من العالم، بما في ذلك االتحاد األوروبي، وذلك في جميع المباني الجديدة بحلول 
(، وفي المساكن 2012 ؛ المفوضية األوروبية،2012؛ االتحاد األوروبي، 2010)االتحاد األوروبي،  2020عام 

                               . وقد بي ن تحليل المبنى السكني (CEC, 2015) 2030الجديدة في واليات مختارة في الواليات المتحدة بحلول عام 
ممكن، وذلك على أساس أمر                   كة للطاقة تقريبا                                                                  النموذجي في أنحاء المنطقة العربية أن تصاميم المباني غير المستهل 

 ضوئية على السطوح نجاعتها مع أنظمة الطاقة الفولط طاقة التي أثبتتإدماج تدابير كفاءة استخدام ال
(Krarti and Ihm, 2016) كة للطاقة تقريبا  في جميع                                    ألثر تطبيق شروط المباني غير المستهل  51. ويعرض الشكل                          

 . وإذ2030 من عام                                                                                         المباني السكنية على مستقبل االستهالك النهائي للطاقة في المباني في المنطقة العربية اعتبارا  
تيراواط ساعة بحلول عام  229تصل وفورات الطاقة السنوية إلى  ، قد2030لبرنامج عام                      من المتوق ع أن يبدأ ا

كة للطاقة                                                          . أما التحدي األبرز أمام تنفيذ برنامج المباني غير المستهل 2050تيراواط ساعة بحلول عام  458و 2040
                                     ضوئية على السطوح. واستنادا  إلى كلفة طلوب لتركيب أنظمة الطاقة الفولطالم                                تقريبا ، فهو االستثمار الرأسمالي 

                                                                               دوالر/كيلوواط، تقد ر التكاليف الرأسمالية المطلوبة للوحات الفولطضوئية على السطوح  2500التركيب البالغة 
(. 2017ان وآخرون، دوالر في تونس )خ مليار 25.4دوالر في المملكة العربية السعودية و مليار 90.6بمبلغ قدره 

ضوئية في السنوات المقبلة، مما سيجعل تصاميم المباني غير ع أن تتراجع كلفة اللوحات الفولط                  غير أن  من المتوق 
                                                                                    فع الة من حيث التكلفة في معظم البلدان العربية، ال سيما عندما ي خف ض أو ي رفع الدعم.  ،                 كة للطاقة تقريبا         المستهل 

                                      كة للطاقة تقريبا  في المساكن الجديدة                                   تنفيذ المباني السكنية غير المستهل   -51الشكل 
 واألثر على استهالك الطاقة الكهربائية 2030                                   في المنطقة العربية اعتبارا  من عام 

 
 .               : تحليل المؤل فالمصدر
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                  كة للطاقة تقريبا              غير المستهل ضوئية المطلوبة لتحقيق تصاميم المباني ظم الفولط        حجم الن  52            يبي ن الشكل 
 2.5تتراوح بين  أفريقيا. والمطلوب هو نظام طاقة فولطضوئية في المنازل في منطقة الشرق األوسط وشمال

كيلوواط في الغالبية العظمى من البلدان العربية من أجل توليد الكهرباء الكافية لتلبية احتياجات  3.0كيلوواط و
     يا .المنزل النموذجي للطاقة سنو

                                                      لحجم اللوحات الفولطضوئية )كيلوواط( للتوص ل إلى منازل  خريطة طبوغرافية  -52الشكل 
                                        كة للطاقة تقريبا  في بلدان عربية مختارة          غير مستهل 

 

 .Krarti and Ihm, 2016 :المصدر
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 المرفق األول
Buildings energy efficiency code for Tunisia 

To improve the energy efficiency of its buildings stock, Tunisia has developed a series of energy 

efficiency programmes through the Agence Nationale de la Maitrise de l’Energie, including a national BEEC 

for new constructions of residential buildings, office buildings, hotels and hospitals.   

The present annex summarizes the performance and prescriptive paths of the energy efficiency code for 

new buildings in Tunisia. The code requirements depend on both building type and climate.  

Climatic zones 

In Tunisia, the building energy efficiency code is based on three main climatic zones as depicted in 

Figure AI.1. These three climatic zones are defined as follows: 

• Climatic zone ZT1: covers the coastline areas, including the governorates of Bizerte, Tunis, 

Ariana, Ben Arous, Manouba, Zaghouan, Nabeul, Sousse, Monastir, Mahdia, Sfax, Gabès and 

Médenine except delegations of Matmata and Médenine; 

• Climatic zone ZT2: consists of the western and central geographical areas of Tunisia and includes 

the governorates of Jendouba, Béja, Kef, Siliana, Kairouan, Kasserine, Sidi Bouzid, and Gafsa; 

• Climatic zone ZT3: comprises the southern part of Tunisia, including the governorates of Tozeur, 

Kébili and Tataouine and the delegations of Matmata and of Médenine. 

Figure AI.1  Geographical locations of climatic zones in Tunisia 

 

Source: ANME and FFEM, 2010. 
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BEEC compliance approaches 

The Tunisian BEEC utilizes both prescriptive and performance compliance approaches, as discussed in 

the following sections. 

Prescriptive approach 

The prescriptive approach sets the threshold values of buildings envelope specifications, including U-

value of exterior walls, roofs, and windows as well as shading coefficient for windows glazing. These threshold 

values depend on the climatic zone and window-to-wall ratio (WWR) of heated and/or cooled spaces as well 

as the repartition of windows on the different orientations. The application of the prescriptive approach in the 

Tunisian BEEC is currently limited to residential buildings and office spaces. The details of the prescriptive 

compliance approach for both of these building types are provided below. 

Residential buildings: When at least 80% of its useful floor area is used as living space, a facility is 

defined as residential building in the current version of the Tunisian BEEC. The prescriptive approach cannot 

be applied to multi-residential buildings composed of ground floor and four or more levels (i.e, five or more 

story-buildings). It is also not applicable when the overall window to wall ratio or WWR value is higher than 

45% and/or when the WWR value for conditioned areas oriented east (+/-45°) and west (+/- 45°) is higher than 

± 35%. 

Table A-1 summarizes the prescriptive compliance specifications and provides the maximal 

requirements for U-values associated with roofs, exterior walls, and windows as well as for SC values 

associated with windows glazing for residential buildings in various climatic zones. In table AI.1, the following 

definitions for both U-value and SC values are provided: 

U-Value: it is the thermal heat coefficient for any building envelope surface. It corresponds to the heat 

transferred per unit of time and surface and under a temperature gradient of 1K. This coefficient is expressed 

in W/(m²K). 

Shading Coefficient, SC: it corresponds to the ratio of solar heat gain coefficient of the glazing in 

question to that of a simple reference glazing as defined by the American Society of Heating Refrigerating and 

Air-Conditioning Engineers (ASHRAE). 

For an entire building, an equivalent solar shading coefficient, SC*, is defined using Equation (1):  

SC∗ =  
∑ (SCi.BVi.Fmai)i

∑ (BVi)i
             (1) 

With: 

• SCi: Solar thermal coefficient (SC) of glazing « i » of heated and/or cooled spaces. 

• BVi: Area of glazing « i » of heated and/or cooled spaces. 

• Fmai: Architectural mask coefficient of glazing « i » of heated and/or cooled spaces defined in 

table AI.2. 

• ∑𝑖 : Summation of values associated with all the glazing types of the building except for those 

oriented north (+/- 30°) with the condition that the solar coefficient (SC) of glazing oriented north 

(+/- 30°) must be lower or equal to the highest SCi value.  

The WWR specifications depending on the WWR values for various windows located in different 

building facades. Table AI.3 defined the WWR ratings of “Low”, “Medium”, “High”, and “Very High”. 
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Table AI.1  Maximum requirements of U-values of Shading Coefficient for residential buildings 

 

WWR  

Rating 

U for exposed roof 

(W/m².K) 

U for exterior 

walls (W/m².K) 

U for Window 

glazing (W/m².K) 

SC for Window 

glazing 

Climatic Zone 

ZT1 

Low ≤ 0.75 ≤ 1.10 ≤ 6.2 ≤ 0.95 

Medium ≤ 0.75 ≤ 1.10 ≤ 6.2 ≤ 0.7 

≤ 0.75 ≤ 1.10 ≤ 3.2 ≤ 0.85 

High ≤ 0.75 ≤ 1.10 ≤ 3.2 ≤ 0.75 

Very High ≤ 0.65 ≤ 0.8 ≤ 3.2 ≤ 0.7 

Climatic Zone 

ZT2 

Low ≤ 0.75 ≤ 1.10 ≤ 3.2 ≤ 0.95 

≤ 0.75 ≤ 0.8 ≤ 6.2 ≤ 0.95 

Medium ≤ 0.75 ≤ 1.10 ≤ 3.2 ≤ 0.7 

High ≤ 0.75 ≤ 0.7 ≤ 3.2 ≤ 0.7 

Very High ≤ 0.65 ≤ 0.7 ≤ 1.9 ≤ 0.6 

Climatic Zone 

ZT3 

Low ≤ 0.75 ≤ 1.10 ≤ 3.2 ≤ 0.85 

≤ 0.75 ≤ 0.8 ≤ 6.2 ≤ 0.8 

Medium ≤ 0.75 ≤ 1.10 ≤ 3.2 ≤ 0.6 

High ≤ 0.65 ≤ 0.7 ≤ 3.2 ≤ 0.6 

Very High Prescriptive approach is not applied in this configuration 

Source: OJRT, 2008. 

Table AI.2  Values of architectural mask coefficient, Fma, for windows shades 

Type of window shade Fma  

No shading 1.0 

 

A shading feature with south orientation (+/- 45o) with FP 

parameter defined in Figure 6 such that 0.15<FP≤0.25 

0.85 

A shading feature with south orientation (+/- 45o) with FP 

parameter defined in Figure 6 such that 0.25<FP≤0.35 

0.75 

A shading feature with south orientation (+/- 45o) with FP 

parameter defined in Figure 6 such that FP>0.35 

0.70 

A shading feature with any other than south orientation (+/- 45o)  1.0 

Source: OJRT, 2008. 

Table AI.3  Definition of WWR rating for Windows 

X-1 = ∑ WWR-all-orientations (Conditioned) 

X-2=WWR-East + WWR-West (Conditioned) 

WWR Rating Range for X1 and X2 

Low X1=<15% AND X2=<10% 

Medium 15%<X1=<25% AND 10%<X2=<15% 

High 25%<X1=<35% AND 15%<X2=<25% 

Very high 35%<X1=<45% AND 25%<X2=<35% 

Source: OJRT, 2008. 
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Office buildings: For the Tunisian BEEC, office buildings are divided into two categories: (i) public 

buildings owned and operated by the central government, local communities, or public institutions, and  

(ii) private buildings owned by non-governmental institutions including private companies.  

The prescriptive approach is applicable only for buildings whose covered area is higher than 1500 m². 

Moreover, the prescriptive approach is not applicable in the following conditions:   

• For public office buildings: if the overall window to wall ratio or WWR values is higher than 35% 

and/or WWR for conditioned areas oriented east (+/-45°) and west (+/- 45°) is higher than ± 25%; 

• For private office offices: if the overall window to wall ratio or WWR value is higher than 45% 

and/or WWR for conditioned areas oriented east (+/-45°) and west (+/- 45°) is higher than ± 35%. 

Tables AI.4 and AI.5 provide the maximal requirements for U-values associated to roofs, exterior walls, 

windows glazing as well as and SC values associated with windows glazing for respectively, public and private 

office buildings in various climatic zones. The definitions for WWR ratings, U-values, and SC values for office 

buildings are the same as those provided for residential buildings. 

Table AI.4  Maximum requirements of U-values of Shading Coefficient for public office buildings 

 WWR  

rating 

U for exposed roof 

(W/m².K) 

U for exterior 

walls (W/m².K) 

U for window 

glazing (W/m².K) 

SC for window 

glazing 

Climatic Zone 

ZT1 

Low ≤ 0.75 ≤ 1.1 ≤ 6.2 ≤ 0.95 

Medium ≤ 0.75 ≤ 1.1 ≤ 3.2 ≤ 0.6 

High ≤ 0.75 ≤ 1.1 ≤ 1.9 ≤ 0.5 

Climatic Zone 

ZT2 

Low ≤ 0.55 ≤ 0.6 ≤ 3.2 ≤ 0.8 

Medium ≤ 0.55 ≤ 1.10 ≤ 1.9 ≤ 0.5 

High Prescriptive approach is not applied in this configuration 

Climatic Zone 

ZT3 

Low ≤ 0.55 ≤ 1.10 ≤ 3.2 ≤ 0.6 

Medium ≤ 0.55 ≤ 0.8 ≤ 1.9 ≤ 0.5 

High Prescriptive approach is not applied in this configuration 

Source: OJRT, 2008. 

Table AI.5  Maximum requirements of U-values of Shading Coefficient for private office buildings 

 WWR  

rating 

U for exposed roof 

(W/m².K) 

U for exterior 

walls (W/m².K) 

U for window 

glazing (W/m².K) 

SC for window 

glazing 

Climatic Zone 

ZT1 

Low ≤ 0.75 ≤ 1.2 ≤ 6.2 ≤ 0.95 

Medium ≤ 0.75 ≤ 1.1 ≤ 6.2 ≤ 0.7 

High ≤ 0.75 ≤ 1.1 ≤ 6.2 ≤ 0.6 

≤ 0.75 ≤ 0.8 ≤ 6.2 ≤ 0.7 

Very High ≤ 0.75 ≤ 1.1 ≤ 3.2 ≤ 0.6 

Climatic Zone 

ZT2 

Low ≤ 0.75 ≤ 1.1 ≤ 6.2 ≤ 0.95 

Medium ≤ 0.75 ≤ 1.1 ≤ 6.2 ≤ 0.7 

High ≤ 0.75 ≤ 1.1 ≤ 1.9 ≤ 0.6 

≤ 0.75 ≤ 0.8 ≤ 3.2 ≤ 0.6 

Very High ≤ 0.65 ≤ 0.8 ≤ 1.9 ≤ 0.5 

Climatic Zone 

ZT3 

Low ≤ 0.75 ≤ 1.1 ≤ 6.2 ≤ 0.95 

Medium ≤ 0.75 ≤ 1.1 ≤ 6.2 ≤ 0.6 

High ≤ 0.75 ≤ 1.1 ≤ 1.9 ≤ 0.5 

≤ 0.55 ≤ 0.8 ≤ 3.2 ≤ 0.6 

Very High ≤ 0.75 ≤ 0.6 ≤ 1.9 ≤ 0.5 

≤ 0.55 ≤ 0.8 ≤ 1.9 ≤ 0.5 

Source: OJRT, 2008. 
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Hotels and hospitals: There is no prescriptive compliance approach for hospitals in the current version 

of the Tunisian BEEC. Only a performance compliance approach is available for lodging part of hotels (i.e., 

patient rooms) and for the lodging part of hotels. 

Performance approach 

The performance approach defines the threshold limit values for the overall thermal performance of the 

building. These threshold limit values are defined using overall annual thermal heating and cooling loads 

required to maintain desired level of thermal comfort within the conditioned building spaces. These heating 

and cooling thermal loads are determined using whole-building thermal analysis calculation method or tool 

based on predefined building occupancy level, internal gains, and operation schedules typical for the Tunisian 

context and building space type. 

The overall annual thermal heating and cooling load (BECTh) for a given building is determined by 

adding both heating and cooling loads and dividing the sum by the total building conditioned floor area. Thus, 

BECTh can be estimated using the following equation: 

  BECTh =  
BECh+BERef

STC
          (2) 

Where: 

• BECTh: overall annual thermal heating and cooling load expressed in kWh/m² year; 

• BECh: annual thermal heating load expressed in kWh/year and calculated for the winter season 

with an interior temperature setting of Tch = 20°C; 

• BERef: annual thermal cooling load for expressed in kWh/year and calculated during summer 

season with an interior temperature setting of Tref = 26°C; 

• STC: total building conditioned floor area expressed in m² and represents the total floor area of 

conditioned spaces within the building. 

In the Tunisian BEEC, the heating season is extended from 15 November to 31 March while the cooling 

season is extended from 1 June to 30 September. 

Residential buildings: As noted earlier, the prescriptive approach cannot be applied to multi-residential 

buildings composed of ground floor and four or more levels (i.e, five or more story-buildings). It is also not 

applicable when the overall window to wall ratio or WWR value is higher than 45% and/or when the WWR 

value for conditioned areas oriented east (+/-45°) and west (+/- 45°) is higher than ± 35%. Under these 

conditions, only the performance compliance approach should be utilized. Moreover, the Tunisian BEEC 

allows the use of performance compliance under almost any conditions for both detached homes, and 

apartment buildings. 

The thermal performance for a residential building is rated according to eight (8) different classes 

depending on the building overall annual thermal heating and cooling load (BECTh) value as defined in  

table AI.6. 
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Table AI.6  Thermal Performance Classes for Residential Buildings 

Building Thermal performance Class 

BECTh vlaue  

(kWh/m².year) 

Class 1 𝐵𝐸𝐶𝑇ℎ ≤ 36 

Class 2 36 < 𝐵𝐸𝐶𝑇ℎ ≤ 41 

Class 3 41 < 𝐵𝐸𝐶𝑇ℎ ≤ 46 

Class 4 46 < 𝐵𝐸𝐶𝑇ℎ ≤ 51 

Class 5 51 < 𝐵𝐸𝐶𝑇ℎ ≤ 60 

Class 6 60 < 𝐵𝐸𝐶𝑇ℎ ≤ 72 

Class 7 72 < 𝐵𝐸𝐶𝑇ℎ ≤ 87 

Class 8 𝐵𝐸𝐶𝑇ℎ > 87 

Source: OJRT, 2008. 

A residential building is said to comply only if its thermal performance class is at least class-5, that is, 

if its BECTh value is equal to or below 60 kWh/m2 peryear. 

Office buildings: For the Tunisian BEEC, the performance compliance approach can be applied to any 

office building whose floor area is at least 500 m². As noted for the prescriptive approach, two categories of 

office buildings are defined in the BEEC including public and private buildings. 

The thermal performance for an office building is rated according to eight (8) different classes depending 

on the building overall annual thermal heating and cooling load (BECTh) value as defined in table AI.7. 

Table AI.7  Thermal performance classes for office buildings 

Building thermal performance class 

BECTh value 

(kWh/m².year) 

Class 1 𝐵𝐸𝐶𝑇ℎ ≤ 75 

Class 2 75 < 𝐵𝐸𝐶𝑇ℎ ≤ 85 

Class 3 85 < 𝐵𝐸𝐶𝑇ℎ ≤ 95 

Class 4 95 < 𝐵𝐸𝐶𝑇ℎ ≤ 105 

Class 5 105 < 𝐵𝐸𝐶𝑇ℎ ≤ 125 

Class 6 125 < 𝐵𝐸𝐶𝑇ℎ ≤ 150 

Class 7 150 < 𝐵𝐸𝐶𝑇ℎ ≤ 180 

Class 8 𝐵𝐸𝐶𝑇ℎ > 180 

Source: OJRT, 2008. 

An office building complies with the performance approach defined by the Tunisian BEEC when: 

• For a public building: its thermal performance class is at least class-3, that is, if its BECTh value 

is equal to or below 95 kWh/m2 per year; 

• For a private building: its thermal performance class is at least class-5, that is, if its BECTh value 

is equal to or below 125 kWh/m2 per year. 
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Hotels:7 The performance compliance approach for hotels depends on the hotel category and its star 

rating. The current version of the Tunisian BEEC considers only the lodging spaces (i.e., guest rooms) and the 

office spaces of the hotels. For the other spaces, no BEEC compliance is needed. For the office spaces, the 

performance compliance criteria are discussed above and are summarized in table AI.10. For the lodging 

spaces, the thermal performance for the hotel is rated according to eight (8) different classes depending on the 

building overall annual thermal heating and cooling load (BECTh) value as defined in table AI.8. 

Table AI.8  Thermal performance classes for lodging spaces of hotels  

Building thermal performance class 

BECTh value  

(kWh/m².year) 

Class-1 𝐵𝐸𝐶𝑇ℎ ≤ 90 

Class-2 90 < 𝐵𝐸𝐶𝑇ℎ ≤ 100 

Class-3 100 < 𝐵𝐸𝐶𝑇ℎ ≤ 110 

Class-4 110 < 𝐵𝐸𝐶𝑇ℎ ≤ 120 

Class-5 120 < 𝐵𝐸𝐶𝑇ℎ ≤ 135 

Class-6 135 <  𝐵𝐸𝐶𝑇ℎ ≤ 160 

Class-7 160<  𝐵𝐸𝐶𝑇ℎ ≤ 190 

Class-8 𝐵𝐸𝐶𝑇ℎ >190 

Source: ANME, 2011. 

The lodging space of a hotel complies with the performance approach defined by the Tunisian  

BEEC when: 

• For a 5-Star hotel: its thermal performance class is at least class-3, that is, if its BECTh value is 

equal to or below 110 kWh/m2 per year; 

• For a 4-Star hotel: its thermal performance class is at least class-4, that is, if its BECTh value is 

equal to or below 120 kWh/m2 per year; 

• For a 3-Star hotel: its thermal performance class is at least class-5, that is, if its BECTh value is 

equal to or below 135 kWh/m2 per year. 

Hospitals:8 Similar to the hotels, the current version of the Tunisian BEEC considers only the lodging 

spaces (i.e., patient rooms) and the office spaces of the hospitals. For the other spaces, no BEEC compliance 

is needed. For the office spaces, the performance compliance criteria are discussed above and are summarized 

in table AI.7. For the lodging spaces, the thermal performance for the hospital is rated according to eight (8) 

different classes depending on the building overall annual thermal heating and cooling load (BECTh) value as 

defined in table AI.9. Two types of hospitals are considered by the code in Tunisia: private or public hospitals 

or clinics. 

  

                                                
7 The Tunisian BEEC requirements for hotels have not been officially implemented yet (as of September 2018) 

and are included in the present report to provide an idea about the adopted approach in the development of these BEEC 
                                                                                                                                                                           requirements.

 

8 The Tunisian BEEC requirements for hospitals have not been officially implemented yet (as of September 
2018) and are included in the present report to provide an idea about the adopted approach in the development of these 
BEEC requirements.                                                                                                                                                                      
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Table AI.9  Thermal performance classes for lodging spaces of hospitals 

Building thermal performance class 

BECTh value 

(kWh/m².year) 

Class-1 𝐵𝐸𝐶𝑇ℎ ≤ 135 

Class-2 135<  𝐵𝐸𝐶𝑇ℎ ≤145 

Class-3 145<  𝐵𝐸𝐶𝑇ℎ ≤155 

Class-4 155<  𝐵𝐸𝐶𝑇ℎ ≤165 

Class-5 165<  𝐵𝐸𝐶𝑇ℎ ≤180 

Class-6 180<  𝐵𝐸𝐶𝑇ℎ ≤200 

Class-7 200<  𝐵𝐸𝐶𝑇ℎ ≤230 

Class-8 𝐵𝐸𝐶𝑇ℎ >230 

Source: ANME, 2011. 

The lodging space of a hospital complies with the performance approach defined by the Tunisian BEEC 

when: 

• For a public hospital: its thermal performance class is at least class-3, that is, if its BECTh value 

is equal to or below 155 kWh/m2 per year; 

• For a private hospital: its thermal performance class is at least class-5, that is, if its BECTh value 

is equal to or below 180 kWh/m2 per year. 
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 المرفق الثاني
Energy performance labelling, MEPS and building energy codes for Saudi Arabia 

Saudi Arabia has introduced energy efficiency regulations and mandatory labelling for refrigerators and 

freezers, washing machines, and air conditioners since 2007 and have been regularly updated. Table AII.1 

illustrates the minimum energy performance standards for refrigerators, freezers, and air conditioners set by 

the Saudi Arabia Standard Organization (SASO, 2012 and 2013). Specifically, Table AII.1 provides energy 

performance thresholds for various star-rating levels expressed in energy efficiency ratio (EER) for air 

conditioners, electrical energy consumption per load for washing machines, and percent reduction relative to 

baseline energy use for refrigerators and freezers.  Currently, regulations are being prepared by Saudi Energy 

Efficiency Program (SEEP) to focus on the phase out of the least efficient light sources in residential and 

commercial buildings (Krarti and others, 2017). It should be noted that major revisions to the scheme of the 

energy labelling standards and MEPS took place in 2018,9 changing the rating system from a “star” scale type 

of rating scheme to an “alphabetical” scale type of rating scheme similar to the European Union Energy 

Labelling system (SEEC, 2018). The validity of the old labelling system should end by October 2018, and the 

implementation of the new system is scheduled to start in July 2017 and be completed by September 2019. 

Moreover, and since 2014, the Saudi government has started to require mandatory installation of thermal 

insulation for walls and roofs for all new buildings as one condition to have electrical service connection with 

the Saudi Electricity Company (Saudi Royal Decree No. 6927/MB). 10  Table AII.2 summarizes the 

requirements for thermal performance properties of Saudi building envelope components depending on climate 

zones.  

Table AII.1  Labels for minimum energy performance standards for refrigerators,  

freezers, air conditioners and washing machines  

Star rating 

Air conditioners 

(EER=3.412 COP expressed  

in Btu/Wh) 

Refrigerators/freezers 

(percentage of energy 

consumption relative  

to a baseline) 

Washing machines 

(function of energy  

use per load capacity) 

1 < 7.5 5% < 2.0 

2 7.5-8.5 10% 2.0-2.9 

3 8.5-9.0 15% 3.0-3.9 

4 9.0-9.5 20% 4.0-4.9 

5 9.5-10.0 25% 5.0-5.9 

6 10.0-11.5 30% >6.0 

7 11.5-12.4   

7.5 12.4-13.4   

8.0 13.4-14.5   

8.5 14.5-15.6   

9.0 15.6-16.8   

9.5 16.8-18.1   

10 < 18.1   

Source: SASO, 2012, 2013, 2014. 

Note: SASO has updated the energy performance standards for washing machines (conforming to star rating 4 and above 

only), refrigerators (conforming to star rating 1 and above only), and air-conditioners (conforming to star rating 3 and above can only 

be sold and manufactured)  

                                                
9 Air conditioning equipment (SASO 2663:2018), refrigerators and freezers: (SASO 2892:2018), washing 

machines: (SASO 2885:2018), clothes dryers: (SASO 2883:2017), water heaters: (SASO 2884:2017).                                

10 us/Pages/ThermalInsulationinBuildings.aspx-https://www.se.com.sa/en. 

https://www.se.com.sa/en-us/Pages/ThermalInsulationinBuildings.aspx
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Table AII.2  Thermal performance requirements for Saudi building envelopes depending  

on climatic zones 

Properties of Building Envelope 

Saudi Arabia Climatic Zone 

Zone-1 Zone-2 Zone-3 

U-value (W/m2.K) 
   

Walls 0.34 0.4 0.45 

Roof 0.2 0.24 0.27 

Windows 2.67 2.67 2.67 

Doors 2.84 2.84 2.84 

SHGC (fraction) Glazing 0.25 0.25 0.25 

 

 

Source: Based on SASO 2856/2014 

(https://www.momra.gov.sa/GeneralServ/heatiso/Insulation%20Regulation%20Summary%20(English)_v2.pdf). 

 

 

 

 

 

https://www.momra.gov.sa/GeneralServ/heatiso/Insulation%20Regulation%20Summary%20(English)_v2.pdf
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