
تجربة العزل الحراري
 في مملكة البحرين

»سلسلة توثيق الخبرات العربية«

»سلسلة توثيق الخبرات العربية«



2

تجربة العزل الحراري في مملكة البحرين

تجربة العزل الحراري في مملكة البحرين

1- مقدمة

الذي  التكييف  يف  استهالكها  يتم  سنوياً  املنتجة  الكهربائية  الطاقة  معظم  فإن  البحرين،  يف  بالرطوبة  واملشبعة  الحارة  املناخية  للظروف  نظراً 

من  سبتمرب  شهر  وحتى  مايو  شهر  من  املمتد  الصيف  فصل  خالل  والرطب  الحار  املناخ  وطأة  من  للتخفيف  اململكة  يف  املشرتكون  له  يلجأ 

ويشكل  املئة.  يف  التسعني  نسبة  تفوق  عالية  مستويات  إىل  الرطوبة  ترتفع  بينام  مئوية  درجة   46 من  أكرث  إىل  لتصل  الحرارة  ترتفع  حيث  عام  كل 

يف موضح  هو  ما  وفق  الكهربائية  األجهزة  حسب  املستهلكة  الكلية  الطاقة  من   %  50 حوايل  البحرين  مملكة  يف  التكييف  أجهزة  استهالك 

 الرسم البياين التايل:

لذا فقد ركزت اسرتاتيجية هيئة الكهرباء واملاء عىل تحسني كفاءة أجهزة التكييف واإلنارة، باإلضافة إىل تحسني األداء الحراري للمباين التي يتم استهالك 

القسم األكرب من الطاقة الكهربائية فيها. 

التكييف
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إن استهالك المبنى من التكييف يعتمد على ثالثة عوامل رئيسية هي:-

1- معدل انتقال الحرارة من وإىل املبنى والذي يعتمد بدوره عىل عدة أمور مثل تصميم املبنى، املسطحات الزجاجية ، الخصائص الحرارية للغالف 

الخارجي، وغريها.

2- طرق إدارة املبنى )تشغيله( وسلوك مستخدميه. 

3- السياسة العامة للدولة من خالل تحديد تعرفة الكهرباء ووضع اللوائح والقوانني الخاصة باملباين.

لذا فقد قامت مملكة البحرين بوضع الئحة العزل الحراري للمباين والتي ميكن من خاللها مراقبة األداء الحراري ملشاريع البناء و تحديد الخصائص 

الحرارية لألسقف والجدران الخارجية ونسبة املسطحات الزجاجية لتحد من انتقال الحرارة عرب الغالف الخارجي. ومن أهم الوسائل التي تساعد عىل 

تحقيق اشرتاطات الالئحة استخدام مواد العزل الحراري، والتي تساعد يف الحد من انتقال الحرارة من وإىل املبنى.

2- الئحة العزل الحراري في مملكة البحرين

صدر قرار العزل الحراري رقم )1999/8( بتاريخ 15 / 6 / 1999م من قبل سعادة وزير اإلسكان والبلديات والبيئة آنذاك. أشارت املادة الثانية من القرار 

إىل إلزامية استخدام العزل الحراري يف جميع املباين العامة والخاصة التي تحتاج إىل أجهزة تكييف، سواء كانت هذه املباين مكاتب حكومية أو منشئات 

تجارية أو صناعية أو منازل أو عامرات سكنية أو غري ذلك. أما املادة التاسعة من هذا القرار فقد أشارت إىل تطبيق هذا القرار اعتباراً من تاريخ رسيانه 

عىل املباين الحكومية واملنشئات االستثامرية التجارية والصناعية التي تزيد عىل أربعة طوابق كمرحلة أوىل.

وقد تم إرفاق الالئحة الفنية بالقرار املذكور، حيث ميكن تلخيص أهم مالمحها يف ما ييل:

يجب أن ال تزيد قيمة معامل االنتقال الحراري لألسطح عن 0.6 وات لكل مرت مربع درجة مئوية .  .1

يجب أن ال تزيد قيمة معامل االنتقال الحراري للجدران الخارجية للمباين عن 0.75 وات لكل مرت مربع درجة مئوية .  .2

يجب استخدام الزجاج العازل / العاكس وفقاً للمعايري التالية:  .3
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3- تطبيق العزل الحراري على المباني التجارية واالستثمارية

بدأت هيئة الكهرباء واملاء بتطبيق قرار العزل الحراري بعد صدوره مبارشًة عىل املباين التجارية واالستثامرية، حيث تولت الهيئة مهمة مراقبة مشاريع 

البناء وتصاميمها وإبداء املوافقة عليها قبل إصدار رخص البناء لتلك املشاريع. كام تقوم الهيئة أيضاً باإلرشاف امليداين عىل بناء املشاريع حتى االنتهاء منها 

وإصدار شهادات إمتام البناء للمباين التي تستويف الرشوط الخاصة بالالئحة. كذلك تقوم الهيئة مبهمة الرتخيص ألنظمة العزل الحراري الجديدة واعتامدها.

وعىل الرغم من أن مجموع رخص البناء لهذه املشاريع ال يتجاوز نسبة 10 % من مجموع رخص البناء الجديدة، إال أن أحاملها الكهربائية كانت تشكل ما 

يزيد عن 25 % من مجموع األحامل الكهربائية املضافة سنوياً. 

املطلوبة.  لالشرتاطات  وفقاً  املباين  يف  الحراري  العزل  تطبيق  من  للتحقق  اإلنشاء  مراحل  أثناء  املشاريع  مبراقبة  الهيئة  تقوم  البناء،  إصدار رخص  وبعد 

ميكن  املشاريع  هذه  بني  ومن  مرشوع.   2000 من  أكرث  إىل  مبارشة  بصورة  عليها  اإلرشاف  يتم  التي  والتجارية  االستثامرية  املشاريع  عدد  وصل  وقد 

اإلشارة إىل املباين الشاهقة التي يتجاوز عدد أدوارها الخمسني، باإلضافة إىل املباين السكنية املتعددة األدوار والفنادق واملجمعات التجارية والحكومية.

                                         



بعض األجهزة املستخدمة يف عملية فحص املباين

إحدى املباين املعزولةأحد فنيي القسم أثناء فحص املباين

4- تطبيق العزل الحراري على جميع المباني:
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وتبدي الهيئة اهتامماً خاصاً بهذه املباين نظراً ألثرها الكبري عىل استهالك الطاقة الكهربائية وحجم االستثامر املطلوب فيها، حيث يتم إرسال مفتيش العزل الحراري 

للتحقق من عزلها وفقاً لالشرتاطات املطلوبة.  ويتم اإلستعانة ببعض األجهزة أثناء مراحل البناء، ومن بينها الكامريا الحرارية، أمتار القياس وأجهزة االستشعار.

                                         

القرار  مظلة  توسعة  تم  حيث   2012/63 رقم  الوزاري  القرار  إصدار  بعد  الحراري  العزل  من  الثانية  املرحلة  تطبيق  بدأ 

واالستثامرية. التجارية  املباين  عىل  مقترصاً  القرار  يعد  ومل  التكييف،  إىل  تحتاج  التي  واملنشآت  املباين  جميع  ليشمل  السابق 

ونظراً لشمول املرحلة الثانية لجميع املباين املكيفة، ويف سبيل تطوير الربنامج وتطبيقه بشكل أفضل، فقد تم تعزيز مشاركة املكاتب الهندسية باعتبارها 

بتطبيق  التزامها  بالتحقق من  واملاء  الكهرباء  تقوم هيئة  بينام  املباين  املبارش عىل  اإلرشاف  تتوىل عملية   )Third Party Bodies( ثالثة  اعتامد  أطراف 

الحراري. العزل  مامرسة  )تراخيص(  شهادات  وإصدار  لها  الدوري  والتدقيق  املراقبة  خالل  من  وذلك  مبزاولته،  لها  والرتخيص  الحراري  العزل  متطلبات 
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وميكن تلخيص أهم بنود آلية الرتخيص )Certification( للمكاتب الهندسية يف املخطط التايل:                                         
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4-1 التدريب

تقوم هيئة الكهرباء واملاء بتنظيم عدة ورش هندسية متخصصة للمهندسني والفنيني، خاصة من املنتسبني للمكاتب للهندسية ملساعدتهم يف استيعاب 

متطلبات العزل الحراري وحصولهم عىل الرتخيص املطلوب ملامرسته يف مملكة البحرين. ويتم تنظيم هذه الورش سنوياً وعىل مدار العام. ويتم تنسيق 

تنظيم هذه الورش مع األطراف املعنية )Stakeholders( ومن بينها، املكاتب الهندسية، البلديات، االسكان األشغال، مجلس تنظيم مزاولة املهن 

الهندسية، وغريها.  

كام يتم عىل هامش هذه الورش أيضاً تنظيم معارض ملواد وأنظمة العزل الحراري. 
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وتقوم الهيئة خالل هذه الورش واملعارض بالتعريف بكود العزل الحراري وتقديم املطبوعات والربامج والنسخ االلكرتونية، باإلضافة إىل توزيع نسخ من 

كود العزل الحراري الذي تم طباعته ونرشه باللغتني العربية واالنجليزية.

تقوم الهيئة بالتحقق من أهلية املكتب الهنديس ملامرسة العزل الحراري، وذلك من خالل التحقق من إمكانياته البرشية والفنية والتزامه برشوط 

مامرسة العزل الحراري يف املباين، ومن بينها املشاركة يف الورش الفنية التي تنظمها الهيئة. 

كام يتم تنظيم زيارات تدقيق عىل املكاتب الهندسية حيث يتم التحقق من آلية إعداد تصاميم البناء للمشاريع وفحص عينات منها ومطابقتها مع 

اشرتاطات مامرسة العزل الحراري يف مملكة البحرين.

باإلضافة إىل تصاميم البناء ومخططات املشاريع، تقوم الهيئة بزيارات عشوائية للمشاريع أثناء اإلنشاء للتحقق من بنائها وفقاً لكود العزل الحراري.

وإذا كان الغرض الرئييس للزيارات التفتيشية يف املباين التجارية واالستثامرية هو ترخيصها، فإن الغرض الرئييس للزيارات العشوائية للمباين خالل هذه 

املرحلة هو الرتخيص للمكاتب الهندسية.

)Thermal Insulation Audit ( 4-2 التدقيق على المكاتب الهندسية

4-3 الفحص العشوائي

وميكن مالحظة االرتفاع الكبري يف عدد الزيارات التفتيشية خالل السنوات األخرية، وذلك لإليفاء مبتطلبات الفحص العشوايئ والرتخيص مبزاولة 

العزل الحراري للمكاتب الهندسية.
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تصدر هيئة الكهرباء واملاء شهادات مامرسة العزل الحراري للمكاتب الهندسية بعد التحقق من استيفائها لرشوط املامرسة املذكورة. ويتم تجديد 

إصدار هذه الشهادات خالل فرتة زمنية ال تتجاوز العامني.

ويوجد حالياً يف  مملكة البحرين أكرث من 100 مكتب هنديس تم الرتخيص له مبزاولة العزل الحراري يف املباين.

تؤمن هيئة الكهرباء واملاء أن مبادرات وبرامج تحسني كفاءة الطاقة ال ميكن لها أن تتحقق دون التعاون املستمر والتنسيق مع الرشكاء املحليني 

والخليجيني. لذا فقد تم التنسيق مع شئون البلديات والتخطيط العمراين منذ بدء الربنامج، كام تم خالل العام 2008 الربط الكرتونياً مع النظام 

اإللكرتوين للبلديات، حيث تم التحول من التعامل مع الطلبات يدوياً إىل استخدام خدمة تقديم طلبات العزل الحراري الكرتونياً عرب شبكة االنرتنت، 

مام ساهم يف تسهيل اإلجراءات وترسيع فرتة اإلنجاز وتقديم خدمة أفضل للعمالء.  كام سعت الهيئة بعد بدء تطبيق املرحلة الثانية من العزل الحراري 

لتطوير عملها وذلك عن طريق تفعيل االستفادة من النظام االلكرتوين الخاص بالوزارة )BPS( بحيث ميّكن الدخول عىل املعلومات الخاصة باملباين لكل 

مكتب هنديس وذلك من أجل تعزيز نظام املراقبة والتدقيق.

كذلك قامت الهيئة أيضاً بالتنسيق مع الجهات األخرى ذات العالقة كوزارة األشغال ووزارة اإلسكان بخصوص تطبيق العزل الحراري يف مشاريعها، 

باإلضافة إىل التنسيق مع مجلس مزاولة املهن الهندسية بخصوص شهادات مامرسة العزل الحراري للمكاتب الهندسية واالستشارية باململكة. 

)Certification( 4-4 الترخيص

:)Stakeholders( 5- التنسيق مع الشركاء والجهات األخرى
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تقوم هيئة الكهرباء واملاء بدراسة أنظمة ومواد العزل الحراري الجديدة يف السوق املحلية واعتامدها وفق آلية تضمن توافقها مع متطلبات قرار 

العزل الحراري يف اململكة. ويتم ذلك عن طريق  قيام الرشكات املحلية ووكالء الرشكات الدولية يف اململكة مبأل استامرات خاصة وتقديم جميع الوثائق 

واملواصفات  الفنية املطلوبة متضمنة شهادات اختبار معتمدة من أطرف ثالثة. 

 Guarded Hot Plate Method,( ويتم قبول نتائج االختبار ملواد ومركبات العزل الحراري وانظمتها وفقاً لطرق االختبار املعتمدة دولياً ومن بينها

Heat Flow Meter Method( حيث يتم التحقق من تنفيذ هذه االختبارات وفقاً للمواصفات الدولية املعتمدة يف هذا الشأن. 

كام يتم إصدار شهادات املوافقة عىل هذه األنظمة وفق ضوابط ورشوط وذات صالحية محددة.

وقد تم لحد اآلن اعتامد أكرث من 30 نظاماً خاصاً بعزل الجدران واألسقف.

كان لتطبيق برنامج العزل الحراري يف املباين يف مملكة البحرين عدة أثار اقتصادية واجتامعية وبيئية. وميكن تلخيص أهم هذه اآلثار كالتايل:

6- الترخيص لمواد وأنظمة العزل الحراري وتعزيز آليات السوق والمراقبة

7- اآلثار الناتجة عن برنامج العزل الحراري

أثر تطبيق 
العزل الحراري

المشترك

السوقالدولة
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أدى تطبيق برنامج العزل الحراري إىل خلق سوق واعدة لرشكات ومصانع مواد العزل الحراري. كام ساعدت الرقابة عىل آليات السوق يف هذا الشأن إىل 

تعزيز املنافسة  وتشجيع السوق املحلية يف مجال تجارة املواد واألنظمة العازلة للحرارة. 

كام نتج عن إحكام الرقابة عىل مواد وأنظمة العزل الحراري إىل طرح منتجات أكرث جودة وذات أداء حراري متقدم، خاصة يف مجال تصنيع وتركيب 

املسطحات الزجاجية والنوافذ واألبواب.

كام تعزز أداء املكاتب الهندسية من حيث اإلرشاف والتصميم، وانعكس ذلك بصورة خاصة يف إنتاج تصاميم هندسية تراعي األداء الحراري للمباين 

وتحسني كفاءة الطاقة.  وميكن هنا اإلشارة إىل أحد املباين النموذجية التي أرشفت وحدة العزل الحراري عىل الرتخيص لها واإلرشاف عىل إنشائها، مبنى 

التجارة العاملي باملنامة.

مبنى التجارة العاملي يف املنامة الذي يحتوي عىل توربينات الرياح

7-1  أثر البرنامج على السوق المحلية والقطاع الخاص:
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عىل الرغم من تحمل املشرتك لتكلفة إضافية أثناء اإلنشاء ناتجة عن االستثامر يف مواد وأنظمة العزل الحراري، إال أنه بحسب دراسة عىل عدد من الفلل 

السكنية، فإن معدل الخفض يف استهالك الطاقة يفوق نسبة 30 %، أي أنه يوفر مبا يعادل نفس النسبة من الفاتورة السنوية للكهرباء، وبفرتة اسرتداد 

للمبلغ تصل إىل حوايل 7 سنوات. إال أن فرتة االسرتداد هذه مرشحة للتحسن يف املستقبل مع ارتفاع أسعار الطاقة الكهربائية. 

هذا باإلضافة إىل اآلثار اإليجابية األخرى عىل املشرتك، والتي ميكن تلخيصها كالتايل:

• تقليل سعة أجهزة التكييف  املستخدمة يف املبنى.

• عزل األصوات والضوضاء الخارجية.

• حامية مواد املبنى من تقلبات درجة الحرارة وبالتايل إطالة عمر املبنى.

• حامية األثاث والديكور الداخيل يف املبنى من التلف بفعل حرارة الصيف.

• رفع مستوى الراحة لقاطني املبنى.

نظراً للدعم الكبري الذي تقدمه الدولة للتعرفة الكهربائية، فلقد أدت الوفورات التي تم تحقيقها من خالل تطبيق الربنامج إىل توفري املاليني من الدنانري 

البحرينية الناتجة عن توفري الوقود اإلحفوري والكلفة التشغيلية للنظام الكهربايئ. كام أن هذا الربنامج يساهم يف خفض الكلفة االستثامرية الالزمة 

لتعزيز البنية التحتية لقطاع الكهرباء، خاصة يف مراحل التوليد والنقل والتوزيع. كام انعكس هذا التوفري أيضاً يف تحسني أداء مملكة البحرين دولياً من 

حيث مساهمتها يف خفض االنبعاثات الغازية امللوثة الناتجة عن حرق الوقود االحفوري. 

اإلحصائيات التالية توضح ملخص األحامل الكهربائية والتوفري، الناتجة عن املباين التجارية واالستثامرية التي تم استكامل عزلها حرارياً، وذلك منذ بدأ 

الربنامج وحتى نهاية عام 2015م.

7-2  أثر البرنامج على المشترك:

7-3  أثر البرنامج على الدولة:
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النتائج منذ بدأ الربنامج

عدد املباين 

املكتملة

986744149105978216.365.59940547891

التوفري يف 

الذروة

MW

التوفري يف 

االستهالك

MWhr

التوفري 

التشغييل

مليون دينار

التوفري 

االستثامري

مليون دينار

التوفري يف

وقود الغاز

MSCF

خفض 

االنبعاثات 

الغازية

طن

مجموع األحامل 

املشمولة

MW
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إن استخدام العزل الحراري يف املباين يعترب من أهم اإلجراءات التي ينبغي األخذ بها لضامن تحقيق االستخدام األمثل للطاقة الكهربائية يف املباين التي 

تتطلب التكييف ولتفادي الهدر يف الطاقة.

ولعل من أهم مزايا هذا اإلجراء االثار اإليجابية التي تنعكس عىل مختلف قطاعات املجتمع والدولة، حيث تحقق الدولة وفورات تغنيها عن تحمل 

تكاليف االستثامر الباهظة يف قطاع الكهرباء واملتمثل يف بناء محطات توليد الطاقة وزيادة سعات شبكات نقل وتوزيع الكهرباء. هذا باإلضافة إىل تقليل 

االعتامد عىل مصادر الطاقة األولية التي تزداد الصعوبة يف توفريها مع مرور الوقت. كام يساهم الربنامج بوضوح يف تقليل االنبعاثات الغازية امللوثة 

والفاتورة النقدية الالزمة لخفضها. 

كام أن تجربة مملكة البحرين يف تطبيق برنامج العزل الحراري يف املباين تبني اآلثار اإليجابية األخرى للربنامج مثل خلق فرص عمل جديدة وتشجيع 

السوق املحلية يف مجال املواد واألنظمة العازلة للحرارة، مام ساهم يف دفع عجلة االقتصاد بشكل إيجايب. 

وتقوم مملكة البحرين حالياً مبراجعة هذه التجربة بهدف تطويرها، حيث تسعى إىل تحسني األداء الحراري للمباين بهدف مضاعفة الوفورات املتحققة 

منها.

8- الخاتمة 
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عن المركز اإلقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة

املركز اإلقليمي للطاقة املتجددة وكفاءة الطاقة )RCREEE( هو منظمة إقليمية دبلوماسية غري هادفة للربح تهدف إىل تفعيل وزيادة االستفادة من مامرسات الطاقة 

املتجددة وكفاءة الطاقة يف املنطقة العربية. منذ تأسيسه يف القاهرة عام 2008، يسعى فريق املركز بالتعاون مع الحكومات اإلقليمية واملنظامت العاملية لبدء وتوجيه 

حوارات سياسة الطاقة املستدامة واسرتاتيجياتها وتقنياتها وتطوير قدراتها لزيادة حصة الدول العربية من طاقة الغد.

إن القوة الحقيقية لألمم تكمن يف املعرفة، والنجاح هو استغالل مختلف املعارف لخدمة التنمية والتطور، وتعد هذه السلسلة محاولة من املركز اإلقليمي للطاقة املتجددة وكفاءة 

الطاقة إلثراء الخربات واملعارف العربية من خالل العمل عىل توثيق أهم التجارب وقصص النجاح بالوطن العريب، والتي  نأمل تستفيد  منها الدول العربية سواء بشكل مبارش أو غري 

مبارش يف تصميم برامجها وإجراءاتها التنفيذية لزيادة مساهمة الطاقات املتجددة وكفاءة الطاقة يف تلبية احتياجاتها من الطاقة مبختلف القطاعات عىل النحو املأمول.

                                                                                                             
                                                                                                                                                                               إرشاف: دكتور/ ماجد كرم الدين محمود

  تم إعداد هذه الوثيقة يف عام 2016  
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تنويه
قام املركز الإقليمي للطاقة املتجددة وكفاءة الطاقة باإعداد هذا التقرير، حيث اأن الآراء الواردة فيه ل تعرب عن اآراء املركز اأو الدول الأع�شاء فيه، كما اأن التطرق 
اإىل اأي منتج اأو خدمة اأو عملية اأو طريقة ليعرب �شمنيًا عن تو�شية معينة، اأو املوافقة عليها. ل يقدم املركز اأية تعهدات اأو �شمانات، �شواء كانت �شريحة اأو �شمنية، 
وذلك فيما يتعلق مبالئمة هدف معني اأو الت�شويق لأي منتج اأو جهاز اأو خدمة اأو فائدة اأو دقة اأي عملية اأو اأ�شلوب اأو غريها من املعلومات الوارد و�شفها اأو الك�شف 
عنها اأو امل�شار اإليها يف هذا التقرير. ويو�شح املركز اأن ا�شتخدام اأية منتجات اأو اأجهزة اأو عمليات اأو غريها من املعلومات لن تنتهك حقوق امللكية اخلا�شة، واأنه 
لن يتحمل امل�شوؤولية عن اأي خ�شارة اأو اأذى اأو اأ�شرار ناجمة، والتي ممكن اأن حتدث نتيجة ا�شتخدام املعلومات الواردة اأو و�شفها اأو الك�شف عنها اأو امل�شار اإليها يف 

هذا التقرير.

حول النصوص التشريعية والتنفيذية المتعلقة بالطاقة
المتجددة وكفاءة الطاقة في الدول العربية

”دراسة تحليلية مقارنة “

الت�شريعية اخلا�شة بالطاقة املتجددة وكفاءة الطاقة للدول العربية امل�شمولة بالدرا�شة، وت�شنيفها وتقييمها ومعرفة املجالت  اإىل جمع النظم  تهدف الدرا �شة 
التي تناولتها ومدى تطورها، ومقارنة هذه الن�شو �ض الت�شريعية والتنفيذية فيما بينها من الناحية الكمية والنوعية، وبالتايل معرفة الن�شو �ض الت�شريعية النافذة 
بلوائح تنفيذية وقرارات تنظيمية، والبحث يف دوافع تنفيذها من عدمه، لتف�شي بالنتيجة اإىل ال�شتفادة من التجارب والن�شو �ض الناجحة والعمل على مالئمتها 

مع الظروف اخلا�شة لكل دولة على حدا عن طريق تبادل اخلربات.
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إشراف                  
املهند�ض : اأ�شرف كريدي                                    كبري اخلرباء الفنيني - املركز الإقليمي للطاقة املتجددة وكفاءة الطاقة

املهند�ض : ماجد كرم الدين حممود                   مدير امل�شروعات وال�شوؤون الفنية - املركز الإقليمي للطاقةاملتجددة وكفاءة الطاقة
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