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الشركة  مباني في االستهالك

hisham_tomi@yahoo.com 

 رفع في كبير أثر له والتكييف التبريد

الصيف  ورخالل شه األحمالمشكلة طرح 

بما في ذلك  مالئمة ألداء الموظفين ألعمالهم 

 خفض فيأقل للمساهمة  طاقة تستهلك

من خالل  الكهرباءترشيد استهالك  

 ذاتومقارنة فاعلية أجهزة التكييف 

تقليل  بالتاليخفض االستهالك و  في

التكييف  ألجهزةمجال تطبيق بطاقة كفاءة الطاقة 

   . على األجهزة المركبة حاليًا 

  . للطاقة الكهربائية السنوياالستهالك 

Abstract: 

The rise in summer temperatures and the intensive use of cooling and air conditioning 

devices has a major impact on increasing  the peak load of the electric power system. 

Libya suffers from the problem of load shedding during the summer months. 

the Libyan government's tendency to develop public buildings so that they can be 

suitable  for  the full performance of their employees, including the provision of air 

conditioning, Hence the need to use energy

peak . The paper examines the impact of using air conditioners on electricity 

consumption by applying energy efficiency labels  in one of  GECOL 's building 

compare the efficient air conditioners 

how the label works to reduce consumption and thus reduce the bill
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االستهالك ترشيد على الكفاءة عالية التكييف أجهزة 

  العامة للكهرباء

  

  هشام على المقوز

  الشركة العامة للكهرباء 

hisham_tomi@yahoo.com  اإللكترونيالبريد:  
 

التبريد ألجهزة المكثف االستخدامو  الصيف فصل في الحرارة درجات

مشكلة طرح  إلى تفاقم يؤدى األمر الذى الكهربائية الطاقة 

مالئمة ألداء الموظفين ألعمالهم  لتصبح أكثرونظرًا لتوجه الدولة الليبية نحو تطوير المباني الحكومية 

تستهلك تكييف أجهزة جاءت ضرورة استخدام .تجهيز المكاتب بأجهزة تكييف الهواء

 في عالية الكفاءة التكييف أجهزةتدرس تأثير استخدام وهذه الورقة 

ومقارنة فاعلية أجهزة التكييف في أحد مباني الشركة العامة للكهرباء  وٕادماجهاتطبيق بطاقة كفاءة الطاقة 

فيتعمل بها البطاقة  التية قوفهم الطري والمنخفضةالعالية 

مجال تطبيق بطاقة كفاءة الطاقة  فيتجارب بعض الدول كما تقوم هذه الدراسة باستكشاف 

على األجهزة المركبة حاليًا حالة تم تطبيق نفس البطاقة  فيومقارنة بعض النتائج 

االستهالك ، سعة التبريد، بطاقات كفاءة الطاقة، مكيفات الوحدة المنفصلة

The rise in summer temperatures and the intensive use of cooling and air conditioning 

devices has a major impact on increasing  the peak load of the electric power system. 

Libya suffers from the problem of load shedding during the summer months. 

the Libyan government's tendency to develop public buildings so that they can be 

suitable  for  the full performance of their employees, including the provision of air 

conditioning, Hence the need to use energy-efficient air conditioners to help

peak . The paper examines the impact of using air conditioners on electricity 

energy efficiency labels  in one of  GECOL 's building 

air conditioners withless energy efficiency ones and to unders

how the label works to reduce consumption and thus reduce the bill. 

 استخدام تأثير

 

  :الملخص

درجات في االرتفاع إن

 لمنظومة الذروة حمل

ونظرًا لتوجه الدولة الليبية نحو تطوير المباني الحكومية 

تجهيز المكاتب بأجهزة تكييف الهواء

وهذه الورقة  الذروة حمل

تطبيق بطاقة كفاءة الطاقة 

العالية معامل كفاءة الطاقة 

كما تقوم هذه الدراسة باستكشاف ، الفاتورة

ومقارنة بعض النتائج 

مكيفات الوحدة المنفصلة: الدليل
  

The rise in summer temperatures and the intensive use of cooling and air conditioning 

devices has a major impact on increasing  the peak load of the electric power system. 

Libya suffers from the problem of load shedding during the summer months. In view of 

the Libyan government's tendency to develop public buildings so that they can be 

suitable  for  the full performance of their employees, including the provision of air 

efficient air conditioners to help reduce 

peak . The paper examines the impact of using air conditioners on electricity 

energy efficiency labels  in one of  GECOL 's building and to 

and to understand 

 This study also 
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explores the experiences of some countries in the implementation of the energy 

efficiency label for air conditioners and comparing results if the same 

تواجه ليبيا عددًا من التحديات في مجال الطاقة تتمثل في االستخدام األمثل للطاقة والمحافظة على استمرار 

النمو االقتصادي والسكاني ورخاء المواطنين وتلبية حاجاتهم وهو ما يحتم العمل على رفع كفاءة االستهالك السنوي 

ة، وخفض استخدامات البترول خالل السنوات المقبلة بوصفها 

ويبلغ استهالك ليبيا من الكهرباء في الوقت 

ما نسبته   الحكومييشكل استهالك القطاع 

، حيث تستهلك أجهزة ]1) [3(الشكل 

مما يؤثر الحكومية صيفاً  المبانيفيالمستهلكة 

معدل التوفير في استهالك الطاقة عند استخدام مكيفات 
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explores the experiences of some countries in the implementation of the energy 

efficiency label for air conditioners and comparing results if the same label

appliance currently installed.  

تواجه ليبيا عددًا من التحديات في مجال الطاقة تتمثل في االستخدام األمثل للطاقة والمحافظة على استمرار 

النمو االقتصادي والسكاني ورخاء المواطنين وتلبية حاجاتهم وهو ما يحتم العمل على رفع كفاءة االستهالك السنوي 

ة، وخفض استخدامات البترول خالل السنوات المقبلة بوصفها المتزايد األحمالللطاقة التقليدية والحفاظ على تلبية 

ويبلغ استهالك ليبيا من الكهرباء في الوقت  وات ميجا 7487م 2015األحمال خالل عام  ولقد كانت

يشكل استهالك القطاع و ، ]1[) 2(كما في الشكل  ساعة وات جيجا 41286

الشكل  فيكما هو موضح من االستهالك الكلى للطاقة الكهربائية 

المستهلكة  في المائة من الطاقة الكهربائية %50ما يزيد على  

معدل التوفير في استهالك الطاقة عند استخدام مكيفات ويبلغ ) 1(الشكل  فيكما بشكل هائل في ذروة األحمال 

  .]1[في المائة في حده األدنى 14ذات كفاءة عالية نحو 

  

  منحنى األحمال الشهرية) 1(الشكل 
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explores the experiences of some countries in the implementation of the energy 

label is applied to 

currently installed.

 

   :المقدمة -1

تواجه ليبيا عددًا من التحديات في مجال الطاقة تتمثل في االستخدام األمثل للطاقة والمحافظة على استمرار 

النمو االقتصادي والسكاني ورخاء المواطنين وتلبية حاجاتهم وهو ما يحتم العمل على رفع كفاءة االستهالك السنوي 

للطاقة التقليدية والحفاظ على تلبية 

ولقد كانتأهم األهداف 

41286الحاضر نحو 

من االستهالك الكلى للطاقة الكهربائية % 11.49

ما يزيد على  التكييف نحو 

بشكل هائل في ذروة األحمال 

ذات كفاءة عالية نحو 

2416

4660

أد�� �ل 

ا��� �ل  
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  الطاقة الكهربائية

  

  النسب المئوية الستهالك الطاقة الكهربائية

مكان واضح على المنتج ويحتوى على بيانات خاصة بكفاءة 

استراتيجيات السوق بالنسبة لكفاءة المنتجات حيث تعمل 

عن كفاءة  معلوماتهمنها  ليستقيكما تمثل الوسيلة المتاحة للمستهلك 

خالل كما أنها تعطى للمستهلك مؤشرًا عن تكلفة تشغيل المنتج شهريًا وسنويًا 
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الطاقة الكهربائية الستهالكالنمو السنوي ) : 2(الشكل 

النسب المئوية الستهالك الطاقة الكهربائية :)3(الشكل 

   :مواصفات وبطاقة كفاءة الطاقة

مكان واضح على المنتج ويحتوى على بيانات خاصة بكفاءة  فيتمثل بطاقة كفاءة الطاقة وهى ملصق يوضع 

استراتيجيات السوق بالنسبة لكفاءة المنتجات حيث تعمل  فيحجر الزاوية ، الطاقة من حيث كمية وقيمة االستهالك

كما تمثل الوسيلة المتاحة للمستهلك ، على جذب السوق للمنتجات األعلى كفاءة

كما أنها تعطى للمستهلك مؤشرًا عن تكلفة تشغيل المنتج شهريًا وسنويًا ، المنتج ءاستهالك الطاقة أوكفاءة أدا
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مواصفات وبطاقة كفاءة الطاقةبرنامج  -2

تمثل بطاقة كفاءة الطاقة وهى ملصق يوضع 

الطاقة من حيث كمية وقيمة االستهالك

على جذب السوق للمنتجات األعلى كفاءة

استهالك الطاقة أوكفاءة أدا
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ازدياد الطلب على المنتجات ذات  

لذلك فإن بطاقة كفاءة الطاقة تدعم سياسات كفاءة استهالك الطاقة وتعتبر عمليًا وسيلة مكملة 

على نشر مفاهيم ترشيد استهالك الطاقة ورفع كفاءة استخدامها 

ن توفير كيلووات واحد من الطاقة من خالل برامج تحسين الكفاءة 

  .جديدة الطاقة تقل بكثير عن تركيب مثيله من الطاقة عن طريق إضافة وحدات توليد 

  .]5[لمحلية من الغاز والنفط 

  ]5[بطاقات كفاءة الطاقة مع بيان مدى الوفر

  االنجازات

في استهاللك الطاقة بالنسبة لألجهزة التي تحمل بطاقات استهالك 

من االستهالك %  1.6جيجا وات في استهالك الطاقة أو ما يعادل 

  ).1996 -1993(زيادة في كفاءة الطاقة السوقية 
1992 - 1995.(  

المجمدات / زيادة في كفاءة استهالك الطاقة في الثالجات 

بعد السنة ( زيادة في متوسط كفاءة استهالك الطاقة في أجهزة تكييف الهواء 

بعد السنة األولى ( في االستهالك جيجاوات  

 

 

2019المؤتمر الهندسي الثاني لنقابة المهن الهندسية بالزاوية 

286 

 فيللجهاز ومن ثم فإن االلتزام ببرامج كفاءة الطاقة يساهم 

لذلك فإن بطاقة كفاءة الطاقة تدعم سياسات كفاءة استهالك الطاقة وتعتبر عمليًا وسيلة مكملة 

على نشر مفاهيم ترشيد استهالك الطاقة ورفع كفاءة استخدامها  كبير انعكاسلنظام المواصفات المطبقة لما لها من 

  .توضيح مفهوم مصاريف التشغيل لألجهزة لدى المستهلك

  .تشجيع شراء المنتجات عالية الكفاءة

  .للتنافس بين المنتجين 

  .تحسين كفاءة استهالك الطاقة وتقليل فاتورة االستهالك

  .]5[منع المنتجات منخفضة الكفاءة من دخول السوق

   :أهمية تطبيق برنامج بطاقات كفاءة الطاقة

ن توفير كيلووات واحد من الطاقة من خالل برامج تحسين الكفاءة أحيث ثبت :خفض االستثمارات الكلية 

الطاقة تقل بكثير عن تركيب مثيله من الطاقة عن طريق إضافة وحدات توليد 

 .المسببة لتغير المناخ  

 .رفع القدرة التنافسية بين المنتجين المحليين

 .دخل الفرد والتأثيرفيفاتورة االستهالك  

لمحلية من الغاز والنفط من خالل توفير المصادر المتاحة ا الوطنياألثر على االقتصاد 

بطاقات كفاءة الطاقة مع بيان مدى الوفر فيملخص لبرامج بعض الدول ) 1

االنجازات  البرنامج

  مواصفات وبطاقات إلزامية

في استهاللك الطاقة بالنسبة لألجهزة التي تحمل بطاقات استهالك %  11انخفاض  -
  1992الطاقة في عام 

جيجا وات في استهالك الطاقة أو ما يعادل  94توفير يبلغ  -
 .  المنزلي

مواصفات وبطاقات  إلزامية

زيادة في كفاءة الطاقة السوقية %  16.1: ألمانيا 
1992(زيادة في كفاءة الطاقة %  12.6:هولندا 

زيادة في كفاءة استهالك الطاقة في الثالجات %  7.3:المملكة المتحدة 
)1994- 1996 .(  

مواصفات وبطاقات إلزامية

زيادة في متوسط كفاءة استهالك الطاقة في أجهزة تكييف الهواء %  25
  ). األولى

 17ميجاوات في الطلب و 6ر في الطاقة فالو 
. (  

للجهاز ومن ثم فإن االلتزام ببرامج كفاءة الطاقة يساهم  االفتراضيالعمر 

لذلك فإن بطاقة كفاءة الطاقة تدعم سياسات كفاءة استهالك الطاقة وتعتبر عمليًا وسيلة مكملة ، الكفاءة األعلى

لنظام المواصفات المطبقة لما لها من 

  : من خالل

توضيح مفهوم مصاريف التشغيل لألجهزة لدى المستهلك - 1

تشجيع شراء المنتجات عالية الكفاءة - 2

 جديدةتقديم مزايا  - 3

تحسين كفاءة استهالك الطاقة وتقليل فاتورة االستهالك - 4

منع المنتجات منخفضة الكفاءة من دخول السوق - 5

أهمية تطبيق برنامج بطاقات كفاءة الطاقة -3

خفض االستثمارات الكلية  - 1

الطاقة تقل بكثير عن تركيب مثيله من الطاقة عن طريق إضافة وحدات توليد 

 االنبعاثاتخفض  - 2

رفع القدرة التنافسية بين المنتجين المحليين - 3

 فيالوفر المحقق  - 4

األثر على االقتصاد  - 5

1(الجدول 

  الدولة

مواصفات وبطاقات إلزامية استراليا

 مواصفات وبطاقات  إلزامية  ابأورو 

 مواصفات وبطاقات إلزامية  الفلبين
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 إعدادبرامج  فييشملها برنامج بطاقة كفاءة الطاقة هو الخطوة األولى واألساسية 

يتم  أنيتم االستناد عليها يجب  التي

) العام(المنزليوالتجاري اع ضوء دراسات تفصيلية وتحليل كامل وشامل ألنماط استهالك الطاقة بالقط

  :هيأكبر عند تطبيق برنامج بطاقة كفاءة الطاقة لها وهذه المعايير 

شموله بالبرنامج  األولى فكلما زاد استهالك الجهاز للطاقة كان من 

ارتبطت فترة استهالكه للطاقة بفترات حمل الذروة 

  .الوفر المتوقع تحقيقه نتيجة تحسين كفاءة الطاقة للجهاز

وتعتبر المكيفات و المبردات والغساالت و مصابيح اإلنارة من أهم األجهزة المشمولة ببرنامج بطاقة كفاءة الطاقة 

  : لبنان و مصر وأهم المعايير الختيار المكيفات هي

  

  .]5[االستهالك المفرط للطاقة خالل أوقات الذروة والتطور السريع لترويج المكيفات 

  سنوات  3انخفاض في استهالك الثالجات من الطاقة بعد 
  سنوات 3انخفاض في استهالك المكيفات من الطاقة بعد 

  ،) سنوات  3بعد ( انخفاض في استهالك الثالجات من الطاقة 
  . جيجاوات في االستهالك

انخفاض في االستهالك المنزلي السنوي للطاقة من 
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  : المشمولة بالبرنامج ومعايير اختيارها

يشملها برنامج بطاقة كفاءة الطاقة هو الخطوة األولى واألساسية  التييعتبر اختيار األجهزة 

التيوبصفة عامة فإن معايير االختيار  الكهربائيةبطاقة كفاءة الطاقة لألجهزة 

ضوء دراسات تفصيلية وتحليل كامل وشامل ألنماط استهالك الطاقة بالقط

أكبر عند تطبيق برنامج بطاقة كفاءة الطاقة لها وهذه المعايير  وبيئي اقتصاديلها مردود 

  .األجهزةويقصد بها مدى درجة استخدام هذه :درجة تشبع السوق باألجهزة 

فكلما زاد استهالك الجهاز للطاقة كان من :كمية الطاقة المستهلكة وفترة تشغيلها

ارتبطت فترة استهالكه للطاقة بفترات حمل الذروة  إذا ويمكن اعتبار فترة تشغيل الجهاز من معايير االختيار خاصة 

  .بنظام الكهرباء بالدولة 

  .على األجهزة نموا لطلب

الوفر المتوقع تحقيقه نتيجة تحسين كفاءة الطاقة للجهازيمثل :الطاقة 

وتعتبر المكيفات و المبردات والغساالت و مصابيح اإلنارة من أهم األجهزة المشمولة ببرنامج بطاقة كفاءة الطاقة 

لبنان و مصر وأهم المعايير الختيار المكيفات هي، سوريا ، الجزائر ، تونس 

  . بر هذه األجهزة األكثر استهالكًا للطاقة واألكثر انتشارًا واألكثر استيراداً 

  . أعلى نسبة تطور سنوي ، أكبر نسبة تشبع بالسوق 

  .إمكانية تحقيق أكبر وافرًا في االستهالك 

االستهالك المفرط للطاقة خالل أوقات الذروة والتطور السريع لترويج المكيفات 

مواصفاتوبطاقاتإلزامية
انخفاض في استهالك الثالجات من الطاقة بعد %  11
انخفاض في استهالك المكيفات من الطاقة بعد % 24
  

بطاقات طوعية
انخفاض في استهالك الثالجات من الطاقة % 14

جيجاوات في االستهالك 643ميجاوات في الطلب و  65توفير 

مواصفاتوبطاقاتإلزامية
انخفاض في االستهالك المنزلي السنوي للطاقة من % 3أكثر من 

  .األجهزة والمعدات 

  

المشمولة بالبرنامج ومعايير اختيارها األجهزة -4

يعتبر اختيار األجهزة 

بطاقة كفاءة الطاقة لألجهزة 

ضوء دراسات تفصيلية وتحليل كامل وشامل ألنماط استهالك الطاقة بالقط عليتحديدها 

لها مردود  التيلتحديد األجهزة 

درجة تشبع السوق باألجهزة - 1

كمية الطاقة المستهلكة وفترة تشغيلها - 2

ويمكن اعتبار فترة تشغيل الجهاز من معايير االختيار خاصة 

بنظام الكهرباء بالدولة 

نموا لطلبمعدالت  - 3

الطاقة  فيكمية الوفر  4

وتعتبر المكيفات و المبردات والغساالت و مصابيح اإلنارة من أهم األجهزة المشمولة ببرنامج بطاقة كفاءة الطاقة 

تونس ، في كل من األردن 

بر هذه األجهزة األكثر استهالكًا للطاقة واألكثر انتشارًا واألكثر استيراداً تعت - 1

أكبر نسبة تشبع بالسوق  - 2

إمكانية تحقيق أكبر وافرًا في االستهالك  - 3

االستهالك المفرط للطاقة خالل أوقات الذروة والتطور السريع لترويج المكيفات  - 4

 مواصفاتوبطاقاتإلزامية  كوريا

 بطاقات طوعية  تايالند

 مواصفاتوبطاقاتإلزامية  الواليات المتحدة
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  [2]حول العالمالتكييف  

  :حسب كفاءة استهالكها للطاقة الكهربائية

إال أنه يمكن تمييز ، حتى اآلنالكهربائية 

وفى كل ، الملصق على المكيف  في

للطاقة الكهربائية  االستهالكالسنويلمعرفة 

 سعراً حالة شراء المكيف ذو الكفاءة العالية بمبلغ أكثر 

تم عرض غضون أعوام قليلة  فمثًال  لو كان 

 ليبيدينار  ABC :450ازـــالجهسعر 

وهكذا فكلما قل ، المبلغ خالل أربعة أعوام

  . توفير المال

( BTU/HR من حيث التوفير  

  (D.L)التكلفة السنوية 
  

  D.L)(التوفير 

76.37  
21.54  

54.83  

ومن خالل  W)(على المعدل الكلى لقدرة الدخل الكهربائية 

وكلما زاد هذا المعامل  9.9،  5.4هذا المعامل يمكن تقييم كفاءة الجهاز من حيث الطاقة المستهلكة ويتراوح مابين 
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 ألجهزةبطاقة كفاءة الطاقةالدول المطبقة لبرنامج خريطة ) 4

حسب كفاءة استهالكها للطاقة الكهربائيةبين أجهزة التكييف 

الكهربائية  األجهزةعلى في ليبيا رغم عدم استخدام برنامج بطاقة كفاءة الطاقة 

فيمن خالل فهم بعض البيانات الموجودة عن الرديء المكيف ذو الكفاءة الجيدة 

لمعرفة إجراء مقارنة األحوال  يقوم المستهلك بشراء المكيف الرخيص الثمن دون 

حالة شراء المكيف ذو الكفاءة العالية بمبلغ أكثر في كفاءة الطاقة  وبعض المستهلكين اليعلم أنه 

غضون أعوام قليلة  فمثًال  لو كان  في ذي نسبة كفاءة منخفضةالمكيف عن أن يسترد فرق السعر 

سعر من ماركتين مختلفتين وكان  BTU/HR 12000بسعة 

XYZ:550  المبلغ خالل أربعة أعوام دفإن المستهلك يمكن أن يستر ليبي دينار

توفير المال وبالتاليزيادة كفاءة الطاقة  فيالطاقة الكهربائية كلما ساهم ذلك 

BTU/HR ) 12000(مقارنة بين جهازين بسعة ) 2(الجدول 

دينار (سعرالجهاز 

  ) ليبي
  )W(الطاقةالمستهلكة 

االستهالك السنوي 

 للطاقة الكهربائية 

kWh)(  

التكلفة السنوية 

450  1560  1123.2  76.37

550  1120  806.4  54.83

  :Energy Efficiency Ratio(EER)نسبة  كفاءة الطاقة     

على المعدل الكلى لقدرة الدخل الكهربائية ) BTU/HR(هو ناتج قسمة سعة التبريد القصوى 

هذا المعامل يمكن تقييم كفاءة الجهاز من حيث الطاقة المستهلكة ويتراوح مابين 

4(الشكل 

بين أجهزة التكييف مقارنة التأثير  -5

رغم عدم استخدام برنامج بطاقة كفاءة الطاقة 

المكيف ذو الكفاءة الجيدة 

األحوال  يقوم المستهلك بشراء المكيف الرخيص الثمن دون 

كفاءة الطاقة  وبعض المستهلكين اليعلم أنه  نسبةأو 

أن يسترد فرق السعر  هيمكن

بسعة  مكيفين في السوق

XYZوكان سعر الجهاز 

الطاقة الكهربائية كلما ساهم ذلك  استهالك

الجدول 

  

ABC  450الجهاز 

XYZ  550الجهاز 

نسبة  كفاءة الطاقة      -6

هو ناتج قسمة سعة التبريد القصوى 

هذا المعامل يمكن تقييم كفاءة الجهاز من حيث الطاقة المستهلكة ويتراوح مابين 
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 وتختلف المعايير والمواصفات القياسية المطبقة في بعض الدول لتحديد معامل كفاءة الطاقة

، )9.5( ودية حددت المواصفة القياسية للمكيفات معامل كفاء الطاقة عند 

 األوربيواالتحاد، )9(و مصر ) 10.1

  

  بعض دول العالم

متر  300إدارة توزيع الغربية بالشركة العامة للكهرباء بمدينة الزاوية وهو مبنى بمساحة 

  :الكهربائية المستخدمة والقدرة الكهربائية والنسبة المئوية للقدرة 

  (%) النسبة المئوية

53 

15 

13  

9  

5  

4 

1 

9.5
9

0

2

4

6

8

10

12

14

16

��ود�� �ا �ر 

EER
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وتختلف المعايير والمواصفات القياسية المطبقة في بعض الدول لتحديد معامل كفاءة الطاقة

ودية حددت المواصفة القياسية للمكيفات معامل كفاء الطاقة عند المملكة العربية السع

10.1(، وكوريا )10.8(، والكويت )15(فيما تحدده دول مثل اليابان عند 

بعض دول العالم المطبق فينسبة كفاءة الطاقة ) : 5(الشكل 

إدارة توزيع الغربية بالشركة العامة للكهرباء بمدينة الزاوية وهو مبنى بمساحة  مباني

  : الكهربائية التالية األجهزةمربع من ثالث أدوار ويحتوى على 

الكهربائية المستخدمة والقدرة الكهربائية والنسبة المئوية للقدرة  األجهزة) 3(الجدول 

  القدرة المستهلكة بالكيلووات  نوع الجهاز

36.4 

10.78 

9 

6.53 

3.56 

2.98 

0.77  

10.1
10.8 10.9

15

�ر  ا� و�ت  ور��  ا#$��د ا#ور"�  ا���"�ن 

EER

وتختلف المعايير والمواصفات القياسية المطبقة في بعض الدول لتحديد معامل كفاءة الطاقة،زادت كفاءة الجهاز 

(EER)  المملكة العربية السع في، فمثًال

فيما تحدده دول مثل اليابان عند 

)10.9([6].  

  :حالة للدارسة -7

مبانيمبنى من : الموقع

مربع من ثالث أدوار ويحتوى على 

الجدول 

نوع الجهاز

 أجهزةالتكييف

 طابعات

 سخاناتكهربائية

 أجهزةكمبيوتر

 آالتتصوير

  ثالجات 

  اإلنارة 

ا���"�ن 
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، %)53(يتضح أن أكبر نسبة الستهالك الطاقة الكهربائية تعود ألجهزة التكييف بنسبة 

العامة للكهرباء بحيث يمكن القول بأن استهالك 

    .األخرى المكيفات للطاقة الكهربائية يمثل ما يزيد عن النصف من االستهالك الكلى لألجهزة

  

  الطاقة الكهربائية

  :وتم إجراء الحسابات التالية

 المبنى فيحاليًا ) 12000

15%

13%

9%

  ������	
ا
��ب ا
	�و�� 
��درة ا

االستهالكالسنوي 

 للطاقة الكهربائية 

kWh)(  

التكلفة السنوية 

(D.L)  

 76.37 

 76.37 

 76.37 

 76.37 

 76.37 

54.83 

54.83 

54.83 

54.83 

54.83 

656 
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يتضح أن أكبر نسبة الستهالك الطاقة الكهربائية تعود ألجهزة التكييف بنسبة ) 

العامة للكهرباء بحيث يمكن القول بأن استهالك  اإلدارية للشركة مباني الويمكن تعميم هذه الحالة على أغلب 

المكيفات للطاقة الكهربائية يمثل ما يزيد عن النصف من االستهالك الكلى لألجهزة

الطاقة الكهربائيةالنسب المئوية الستهالك ) 6(الشكل 

  :على النحو التاليمكيفًا نوع وحدة مفصولة  20

BTU/hr(12000مكيفات سعة  10و)BTU/hr (18000 وتم إجراء الحسابات التالية

  : الحاليالوضع  فيالكهرباء للمكيفات  الستهالكحساب التكلفة السنوية 

12000(التكلفة السنوية الستهالك الطاقة الكهربائية للمكيفات ): 

53%

15

5% 4% 1%

  ������	
ا
��ب ا
	�و�� 
��درة ا

  سعة التبريد

) BTU/hr (  
  ) W( الطاقة المستهلكة   

االستهالكالسنوي 

للطاقة الكهربائية 

kWh)

12000 1560 1123.2 

12000 1560 1123.2 

12000 1560 1123.2 

12000 1560 1123.2 

12000 1560 1123.2 

12000 1120 806.4 

12000 1120 806.4 

12000  1120 806.4 

12000 1120 806.4 

12000 1120  806.4 

13400 9648 

) 3(ومن الجدول 

ويمكن تعميم هذه الحالة على أغلب 

المكيفات للطاقة الكهربائية يمثل ما يزيد عن النصف من االستهالك الكلى لألجهزة

20يحتوى المبنى على 

BTU/hr(مكيفات سعة 10

حساب التكلفة السنوية -1

): 4(جدول ال

أ*(زة ا�$ ��ف

ط�"��ت

�-���ت  (ر"�,��

أ*(زة  "�و$ر

آ#ت $�و�ر

0/*�ت 

ا�1�رة 

  نوع المكيف

 منفصلةوحدة 

  وحدة منفصلة

  وحدة منفصلة

  وحدة منفصلة

  وحدة منفصلة

 وحدة منفصلة

 وحدة منفصلة

 منفصلة وحدة

 وحدة منفصلة

 وحدة منفصلة

 المجموع
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  :حالة تطبيق نسب مختلفة لكفاءة الطاقة 

  :]4[السعودية  فيوالحدود الدنيا لكفاءة استهالك الطاقة لمكيفات الهواء

  ]6[كفاءة الطاقة السعودية للمكيفات

  EER لحدود الدنيا لنسبة كفاءة الطاقة

 2013سبتمبر 

  ظروف اختبار

T3)46oC( 

6.84 

 EER نسبة كفاءة الطاقة عدد النجوم

6 EER > 10 

5 10 ≥ EER > 9.5 

4 9.5 ≥ EER > 9 

3 9 ≥ EER > 8.5 
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حالة تطبيق نسب مختلفة لكفاءة الطاقة  فيالكهرباء للمكيفات  الستهالكالتكلفة السنوية 

والحدود الدنيا لكفاءة استهالك الطاقة لمكيفات الهواءمتطلبات بطاقات الطاقة 

 .يعمل بتصنيف النجوم ابتداء من ثالث نجوم وأعلى فوق

  

كفاءة الطاقة السعودية للمكيفاتبطاقة ) : 7(الشكل 

لحدود الدنيا لنسبة كفاءة الطاقة إلزاميتطبيق 

سبتمبر  7: األولىالمرحلة  - وحدة حرارية بريطانية في (سعة التبريد

 T1عند ظروف اختبار  )الساعة

)35oC( اختبار ظروف  

T1 )35oC( 

 افة سعات التبريدك  9.5

نسبة كفاءة الطاقة

EER > 10

≥ EER > 9.5

≥ EER > 9

≥ EER > 8.5

  

التكلفة السنوية  حساب -2

متطلبات بطاقات الطاقة ) 5(الجدول 

يعمل بتصنيف النجوم ابتداء من ثالث نجوم وأعلى فوق
 

  

  

 نوع المكيف

) سبليت(النوع المجزأ 

 واألنواع األخرى
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  االتحاد في متطلبات بطاقات الطاقة والحدود الدنيا لكفاءة استهالك الطاقة لمكيفات الهواء

 

  بطاقة كفاءة الطاقة األوربية للمكيفات

 السعودية) EER 9.5(كفاءة الطاقة  

االستهالك السنوي 

 للطاقة الكهربائية 

(  

  (D.L)التكلفة السنوية 

909.5 61.84 

909.5 61.84 

909.5 61.84 

909.5 61.84 

909.5 61.84 

909.5 61.84 

909.5 61.84 

909.5 61.84 

909.5 61.84 

909.5 61.84 

9095 618.4 
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متطلبات بطاقات الطاقة والحدود الدنيا لكفاءة استهالك الطاقة لمكيفات الهواء

بطاقة كفاءة الطاقة األوربية للمكيفات) : 8(الشكل 

كفاءة الطاقة   نسبةفي حالة تطبيق تكلفة استهالك الطاقة الكهربائية 

  سعة التبريد

) BTU/hr (  

( الطاقة المستهلكة   

W (  

االستهالك السنوي 

للطاقة الكهربائية 

kWh)(

12000    1263.2 909.5

12000    1263.2 909.5

12000    1263.2 909.5

12000    1263.2 909.5

12000    1263.2 909.5

12000    1263.2 909.5

12000    1263.2 909.5

12000    1263.2 909.5

12000    1263.2 909.5

12000    1263.2 909.5

9095 12632 المجموع

  

متطلبات بطاقات الطاقة والحدود الدنيا لكفاءة استهالك الطاقة لمكيفات الهواء) 6(الجدول 

:]3[ياألورب 

  

تكلفة استهالك الطاقة الكهربائية ) : 7(جدول 

  نوع المكيف

 وحدة منفصلة

  وحدة منفصلة

  وحدة منفصلة

  وحدة منفصلة

  وحدة منفصلة

 وحدة منفصلة

 وحدة منفصلة

 وحدة منفصلة

 وحدة منفصلة

 وحدة منفصلة



  م2019
 

 األوربياالتحاد ) EER 10.9(تكلفة استهالك الطاقة الكهربائية في حالة تطبيق نسبة كفاءة الطاقة  

  

12000 (  

  

0

100

200

300

400

500

600

700

	����ت  �دون 
�ط��� 

656
 �"�2�ا#�$(/ك "��د���ر ا

االستهالك السنوي 

 للطاقة الكهربائية 

kWh)(  

التكلفة السنوية 

(D.L)  

792.72 54 

792.72 54 

792.72 54 

792.72 54 

792.72 54 

792.72 54 

792.72 54 

792.72 54 

792.72 54 

792.72 54 

7927.2 540 
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تكلفة استهالك الطاقة الكهربائية في حالة تطبيق نسبة كفاءة الطاقة  

BTU/hr12000 ( مقارنة للتكلفة في حالة ): 9(الشكل 

  -:عالية الكفاءة  BTU/hr 12000 )( كمية الترشيد من استخدام المكيفات

  .%17سنويًا وبنسبة توفير   ليبيدينار 116=  

  .% 12.6سنويًا  وبنسبة توفير  ليبيدينار  119.1= 

	����ت ��ط��� 
�ود�� �

	����ت ��ط��� 
أور��� 

618.4

540

  
  سعة التبريد

) BTU/hr (  

( الطاقة المستهلكة   

W (  

االستهالك السنوي 

للطاقة الكهربائية 

kWh)

 12000    1101 792.72

  12000    1101 792.72

  12000    1101 792.72

  12000    1101 792.72

  12000    1101 792.72

 12000    1101 792.72

 12000    1101 792.72

 12000    1101 792.72

 12000    1101 792.72

 12000    1101 792.72

7927.2 11010 المجموع

تكلفة استهالك الطاقة الكهربائية في حالة تطبيق نسبة كفاءة الطاقة  ): 8(جدول 

  

كمية الترشيد من استخدام المكيفات

=   بطاقة أوربية -1

=  بطاقة سعودية -2

 
  

  نوع المكيف

 وحدة منفصلة

  وحدة منفصلة

  وحدة منفصلة

  وحدة منفصلة

  وحدة منفصلة

 منفصلةوحدة 

 وحدة منفصلة

 وحدة منفصلة

 وحدة منفصلة

 وحدة منفصلة
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 المبنى فيالمركبة حاليًا ) 18000

  كفاءة الطاقة نسبةفي حالة تطبيق 

  (D.L)التكلفة السنوية 

93.02 

93.02 

93.02 

93.02 

93.02 

132.2 

132.2 

132.2 

132.2 

132.2 

1126.1 

  (D.L)التكلفة السنوية 

92.76 

92.76  

92.76 

92.76 

92.76 

92.76 

92.76 

92.76 

92.76 

92.76 

927.6 
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18000(التكلفة السنوية الستهالك الطاقة الكهربائية للمكيفات 

في حالة تطبيق تكلفة استهالك الطاقة الكهربائية ) : 10(جدول 

)EER 9.5 (السعودية 

  سعة التبريد

) BTU/hr (  

الطاقة 

المستهلكة   

 )W (  

االستهالك السنوي للطاقة 

  )(kWh الكهربائية 

18000 1900 1368 

18000 1900 1368 

18000 1900 1368 

18000 1900 1368 

18000 1900 1368 

18000 2700 1944 

18000  2700 1944 

18000 2700  1944 

18000 2700 1944 

18000 2700 1944 

 16560 23000 المجموع

  سعة التبريد

) BTU/hr (  

الطاقة 

المستهلكة   

 )W (  

االستهالك السنوي للطاقة 

  )(kWh الكهربائية 

18000 1894.7 1364.2 

18000 1894.7 1364.2 

18000 1894.7 1364.2 

18000 1894.7 1364.2 

18000 1894.7 1364.2 

18000 1894.7 1364.2 

18000 1894.7 1364.2 

18000 1894.7 1364.2 

18000 1894.7 1364.2 

18000 1894.7 1364.2 

 13642 18947  المجموع

التكلفة السنوية الستهالك الطاقة الكهربائية للمكيفات ): 9(جدول 

    

جدول 

  

  

  نوع المكيف

 وحدة منفصلة

  منفصلةوحدة 

  وحدة منفصلة

  وحدة منفصلة

  وحدة منفصلة

 وحدة منفصلة

 وحدة منفصلة

 وحدة منفصلة

 وحدة منفصلة

 وحدة منفصلة

المجموع

  نوع المكيف

 وحدة منفصلة

  وحدة منفصلة

  وحدة منفصلة

  وحدة منفصلة

  وحدة منفصلة

 وحدة منفصلة

 وحدة منفصلة

 وحدة منفصلة

 وحدة منفصلة

 وحدة منفصلة

المجموع



  م2019
 

) EER 10.9(كفاءة الطاقة  

  

18000(  

0

200

400

600

800

1000

1200

	����ت �دون �ط��� 

1126.1

 �"�2�ا1�$(/ك "��د���ر ا

  (D.L)التكلفة السنوية 

80.85 

80.85 

80.85 

80.85 

80.85 

80.85 

80.85 

80.85 

80.85 

80.85 

808.5 
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كفاءة الطاقة   نسبةفي حالة تطبيق تكلفة استهالك الطاقة الكهربائية 

 األوربياالتحاد 

BTU/hr18000 (مقارنة للتكلفة في حالة ) : 10(الشكل 

  - :عالية الكفاءة BTU/hr 18000) ( كمية الترشيد من استخدام المكيفات

  .%28سنويًا وبنسبة توفير   ليبيدينار  317.6

	����ت ��ط��� 
�ود�� �

	����ت ��ط��� 
أور��� 

927.6

808.5

  سعة التبريد

) BTU/hr (  

الطاقة 

المستهلكة   

)W (  

االستهالك السنوي للطاقة 

  )(kWh الكهربائية 

18000 1651.4 1189 

18000  1651.4 1189 

18000 1651.4 1189 

18000 1651.4 1189 

18000 1651.4 1189 

18000 1651.4 1189 

18000 1651.4 1189 

18000 1651.4 1189 

18000 1651.4 1189 

18000  1651.4 1189 

 11890 16514  المجموع

تكلفة استهالك الطاقة الكهربائية ) : 11(جدول 

 

كمية الترشيد من استخدام المكيفات

317.6=  بطاقة أوربية -1

  نوع المكيف

 وحدة منفصلة

  وحدة منفصلة

  وحدة منفصلة

  وحدة منفصلة

  وحدة منفصلة

 وحدة منفصلة

 وحدة منفصلة

 وحدة منفصلة

 وحدة منفصلة

 وحدة منفصلة

المجموع



  م2019
 

  

العديد من المزايا تشمل  حيث تحقق

يتم تطبيق . تحسين االقتصاد المحلى 

 بفاعلية فيتطبيقها التطبيق ويمكن 

استهالك في مساهم بدرجة كبيرة  ه

طرح األحمال  فيالسبب الرئيسمكيفات يمثل 

والبرامج المكملة مج بطاقات كفاءة الطاقة 

تشريعات الو  اتسياسيالبالشركة العامة للكهرباء يسهل عملية إلزام الموردين 

 الليبي تنظيم السوق  في المساهمة أيضاً 

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

	����ت �دون 
�ط��� 

1782
 �"�2��د���ر ا�" �2 �ا1�$(/ك ا
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  .%  12.8سنويًا  وبنسبة توفير   ليبيدينار  119.1= 

  مقارنة للتكلفة الكلية) : 11(الشكل 

  :      

  .% 24سنويًا وبنسبة توفير   ليبيدينار  433.6

  .%  12.7سنويًا  وبنسبة توفير   ليبيدينار  119.1= 

حيث تحقق كفاءة الطاقة األفضل في تحسينكفاءة الطاقة لألجهزة  ةبطاق

تحسين االقتصاد المحلى  وبالتاليفاتورة االستهالك  فيالموردين والتوفير رفع القدرة التنافسية بين 

التطبيق ويمكن  فيالعديد من الدول ولكل دولة منهجيتها الخاصة  فيبطاقات كفاءة الطاقة 

هباعتبار  الحكوميالقطاع  فيوخاصة  الدول المجاورةتجارب 

مكيفات يمثل لل التشغيل المفرط بسبب استهالك الكهرباء صيفاً 

مج بطاقات كفاءة الطاقة ابر تطبيق على الجهات الحكومية أن تقوم بتخفيف االستهالك من خالل 

الشركة العامة للكهرباء يسهل عملية إلزام الموردين  مبانيفيتطبيق هذه البرامج 

أيضاً الشركة  علىو ، للمتابعة والتقييمليات يضع اآلو تنظيمية 

	����ت �دون  	����ت ��ط��� 
�ود�� �

	����ت ��ط��� 
أور��� 

1782.1

1546

1348.5

 �"�2��د���ر ا�" �2 �ا1�$(/ك ا

=  بطاقة سعودية -2

:  كمية الترشيد الكلية

433.6=  بطاقة أوربية - 1

=  بطاقة سعودية - 2

   :الخالصة

بطاق برامج تعتبر 

رفع القدرة التنافسية بين 

بطاقات كفاءة الطاقة 

تجارب ب باالستعانة ليبيا

استهالك الكهرباء صيفاً  ازديادإن .الطاقة

على الجهات الحكومية أن تقوم بتخفيف االستهالك من خالل و 

تطبيق هذه البرامج  إن. لها

تنظيمية اللوائح الحكومية و ال



  م2019
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