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مقدمة

يعتبــر قطــاع الطاقــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية مــن المصــادر األساســية للطاقــة عالميــا، متمثــا فــي 
منتجــات النفــط والغــاز الطبيعــي والبتروكيماويــات، حيــث ُتصــدر المملكــة العربيــة الســعودية منتجــات الطاقــة إلــى 
العالــم منــذ 1939م، وفــي ظــل االرتفــاع المتســارع فــي معــدالت النمــو الســكاني وتزايــد الطلــب علــى الكهربــاء 
والميــاه المحــاة ؛ بــدأت المملكــة العربيــة الســعودية تعــي أهميــة تطويــر قطاعــات الطاقــة األخــرى وتأميــن 
مســتقبل طاقتهــا بــدال مــن االعتمــاد علــى النفــط كمصــدر وحيــد ، بــدأ ذلــك عندمــا تــم تغييــر مســمى وزارة البتــرول 
والثــروة والمعدنيــة إلــى وزارة الطاقــة لتصبــح مســؤولة عــن إدارة وتطويــر واســتغال جميــع مــوارد الطاقــة فــي 
المملكــة وباألخــص مــوارد الطاقــة المتجــددة ، حيــث تتميــز المملكــة بوفــرة فــي مصــادر هــذا النــوع مــن الطاقــة ، 

وخاصــة الطاقــة الشمســية وطاقــة الريــاح .
وتعــرف الطاقــة المتجــددة بشــكل عــام بأنهــا الطاقــة المســتمدة مــن المصــادر التــي يمكــن أن تعيــد الطبيعــة 
توليدهــا بشــكل مســتمر مثــل الطاقــة الشمســية وطاقــة الريــاح والميــاه والطاقــة الحراريــة األرضيــة والكتلــة 
الحيويــة، وتتميــز الطاقــة المتجــددة عــن الطاقــة األحفوريــة )النفــط، الغــاز الطبيعــي، الفحــم( بأنهــا مصــادر طبيعيــة 

ومتجــددة باســتمرار كمــا أنهــا طاقــة نظيفــة وصديقــة للبيئــة حيــث إنتاجهــا ال يتســبب فــي التلــوث البيئــي. 
وعلــى ضــوء ذلــك تــم إطــاق البرنامــج الوطنــي للطاقــة المتجــددة فــي المملكــة العربيــة الســعودية ، والــذي 
يعتبــر مبــادرة اســتراتيجية تنضــوي تحــت مظلــة رؤيــة 2030 وبرنامــج التّحــول الوطنــي، ويهــدف البرنامــج إلــى 
الزيــادة المســتدامة لحصــة الطاقــة المتجــددة مــن إجمالــي مصــادر الطاقــة فــي المملكــة للوصــول إلى3.45جيجــا 
واط فــي عــام 2020م أي مــا يعــادل 4 % مــن إجمالــي إنتــاج المملكــة للطاقــة و 27.3 جيجــا واط بحلــول العــام 
2023م أي مــا يعــادل أكثــر مــن 10 % إلجمالــي إنتــاج المملكــة مــن الطاقــة، كمــا يتطلــع أن يكــون القطــاع أحــد 
المولــدات الرئيســية  للوظائــف فــي البــاد  العقــد المقبــل ، وســط  تعزيــز اإلســتثمارات الازمــة  باالعتمــاد  علــى 

توليــد 30 % مــن الطاقــة بحلــول 2030م . 
ممــا ســبق يســتهدف هــذا اإلصــدار رصــد الوضــع الراهــن لقطــاع الطاقــة المتجــددة بالمملكــة فيمــا يتعلــق بتطــور 
أهــم مؤشــرات مصــادره، وتســليط الضــوء علــى مشــاريع البرنامــج الوطنــي للطاقــة المتجــددة، وذلــك فــي ســبيل 
تحســين بيئة المناخ اإلســتثماري العام للمملكة للمســتثمر المحلي واألجنبي على حد ســواء في ظل رؤية 2030 
الطموحــة، حيــث مــن المتوقــع أن يبلــغ حجــم اإلســتثمارات فــي مشــاريع البرنامــج حوالــي 60 مليــار ريــال ســعودي.
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الفصل األول
مؤشر الطاقة المستدامة لتوليد الكهرباء

في المملكة العربية السعودية
 )بيانات ومعلومات(
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أواًل: األهمية النسبية لقطاع الطاقة وتطور مساهمتها في الحسابات القومية بالمملكة العربية 
السعودية 

تعتمــد المملكــة العربيــة الســعودية علــى النفــط والغــاز لتلبيــة الطلــب المحلــي علــى الكهربــاء والميــاه المحــاة، حيــث 
تقــدر مســاهمة أنشــطة الزيــت الخــام والغــاز الطبيعــي )الطاقــة األحفوريــة( فــي الناتــج المحلــي اإلجمالــي باألســعار 
ــة بنســبة 39 %  ــال مقارن ــار ري الثابتــة )حســب البيانــات األوليــة( خــال عــام 2019م معــدل 38 % أي بنحــو 998,1 ملي
فــي العــام 2018م. فــي حيــن قــدرت مســاهمة أنشــطة الزيــت الخــام )النفــط( والغــاز الطبيعــي لنفــس العــام فــي الناتــج 
المحلــي اإلجمالــي باألســعار الجاريــة معــدل 27 % أي بنحــو 813,5 مليــار ريــال. )لمزيــد مــن التفاصيــل أنظــر جــدول رقــم 

)1(

جدول رقم )1( مساهمة قطاع الطاقة التقليدية في الناتج المحلي اإلجمالي بالمملكة
خالل الفترة )2018م- 2020م(

20182019البيان
 حتى نهاية الربع

الثالث 2020

 القيمة
مليون ريال

 النصيب
 المئوي

 من
 الناتج

  المحلي
)%(

 معدل
النمو
)%(

 القيمة
مليون ريال

 النصيب
 المئوي

 من
 الناتج

  المحلي
)%(

 معدل
النمو
)%(

 القيمة
مليون ريال

 النصيب
 المئوي

 من
 الناتج

  المحلي
)%(

مساهمة أنشطة الزيت 
الخام والغاز الطبيعي  

في الناتج المحلي 
اإلجمالي باألسعار 

الجارية

870,076% 29% 35813,502% 27- % 6.5378,633% 20

مساهمة أنشطة الزيت 
الخام والغاز الطبيعي  

في الناتج المحلي 
اإلجمالي باألسعار 
الثابتة )2010=100(

1,036,740% 39% 3.6998,125% 38- % 3.7707,690% 38

إجمالي الناتج المحلي 
اإلجمالي 

) باألسعار الثابتة (
2,631,091% 100% 2.432,639,811% 100% 0.331,873,293% 100

إجمالي الناتج المحلي 
اإلجمالي 

 ) باألسعار الجارية(
2,949,457% 100% 14.22,973,626% 100% 0.821,927,879% 100

المصدر: تقارير الهيئة العامة لإلحصاء * بيانات عامي 2019م و2020م أولية
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الكهرباء

النقل

المياه

الصناعة

كمــا تقــدر مســاهمة أنشــطة الزيــت والغــاز الطبيعــي )الطاقــة األحفوريــة( فــي الناتــج المحلــي اإلجمالــي باألســعار 
الثابتــة )حســب البيانــات األوليــة( حتــى نهايــة الربــع الثالــث مــن عــام 2020م معــدل 38 % أي بنحــو 707,7 مليــار ريــال، 
فــي حيــن قــدرت مســاهمة أنشــطة الزيــت الخــام )النفــط( والغــاز الطبيعــي لنفــس الفتــرة فــي الناتــج المحلــي اإلجمالــي 

باألســعار الجاريــة معــدل 20 % أي بنحــو 378,6 مليــار ريــال. 
وياحــظ مــن خــال المقارنــة بيــن عامــي 2019م و2018م إنخفــاض مســاهمة أنشــطة الزيــت الخــام والغــاز الطبيعــي 
الناتــج  فــي  المســاهمات  تلــك  تقييــم  حســب  وذلــك  و6.5 %(   0.5( بيــن  تتفــاوت  إنخفاض)بالســالب(  بمعــدالت 
المحلــي وفــق األســعار الجاريــة أو األســعار الثابتــة، وقــد يعــزى هــذا اإلنخفــاض فــي عــام 2019م لعــدة أســباب 
إقتصاديــة ولإلصاحــات الماليــة الكبيــرة واإلصاحــات المؤسســية المدرجــة فــي خطــط الدولــة اإلســتراتيجية لتحقيــق 
مســتهدفات رؤيــة المملكــة 2030 وتنويــع مصــادر الدخــل القومــي، وأيضــا ألســباب إنخفــاض أســعار النفــط فــي تلــك 

الفتــرة بشــكل عــام. 

ثانيًا: الطلب العالمي على الطاقة واإلستخدامات الرئيسية لها في المملكة العربية السعودية

تشــير نتائــج الدراســات الســابقة  إلــى توقــع نمــو معــدالت الطلــب العالمــي علــى الطاقــة بمــا يقــارب الـــ1.2 % حتــى عام 
2035م، وأنــه مــن المتوقــع أيضــًا إســتمرار نمــو الطلــب علــى قطــاع الكهربــاء ، ممــا يتطلــب ضــرورة البحــث عــن بدائــل 
للطاقــة التقليديــة لتوفيــر الكهربــاء والمــاء والخدمــات األساســية لســكان المنطقــة حيــث يتوقــع أن تشــهد معــدالت 

نمــو وإقبــال علــى إســتخدامها مرتفعــة فــي الســنوات القادمــة.  
وعلــى الرغــم مــن ارتفــاع تكلفــة اإلســتثمار فــي أنــواع  الطاقــة البديلــة والطاقــة المتجــددة، إال أن مــا يقــارب  148 دولــة 
متضمنــة المملكــة العربيــة الســعودية تخطــط لإلســتثمار فــي الطاقــات المتجــددة والحصــول علــى طاقــة نظيفــة  

مســتدامة  ، حيــث عملــت علــى وضــع السياســات الازمــة لتطويــر وتشــجيع اإلســتثمار فيهــا .
وفيمــا يلــي عــرض أهم مكونات الطلب المحلي على الطاقة بالمملكة العربية السعودية:

المستهلك األكبر  للطاقة  ويستحوذ على  معدل 39 % من إجمالي الطلب  المحلي 
على الطاقة في المملكة ، ويعتبر المحرك  الرئيسي للطلب على الطاقة

ثاني أكبر  مستهلك للطاقة  بحصة 33 % من إجمالي الطلب  المحلي على الطاقة 
في المملكة ، ويعتبر المحرك  الرئيسي للطلب على الطاقة

يستحوذ قطاع المياه على 15 % من إجمالي الطلب  المحلي على الطاقة في 
المملكة 

يستحوذ قطاع الصناعة على %15 من إجمالي الطلب  المحلي على الطاقة في 
المملكة 
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ثالثًا: الطلب والعرض المحلي للكهرباء في المملكة العربية السعودية 
)وفق المناطق اإلدارية األساسية(

يستخلص من الجدول رقم )2( أهم النتائج التالية من واقع بيانات العام المالي 2019م: 
1. ســجلت مبيعــات الشــركة الســعودية للكهربــاء مــن الطاقــة حوالــي 267.1 مليــون ميجــاواط، واســتحوذ اإلســتهاك 
الســكني علــى 47.9 % )128.1 مليــون ميجــاواط( مــن إســتهاك الكهربــاء بالمملكــة، يليــه اإلســتهاك الصناعــي 
)49.4 مليــون ميجــاواط( بنســبة 18.5 %، ثــم اإلســتهاك التجــاري )46.8 مليــون ميجــاواط( بنســبة 17.5 %، ثــم 
اإلســتهاك الحكومــي )37.7 مليــون ميجــاواط( بنســبة 14.1 %، كمــا بلــغ مجمــوع الحمــل الــذروي للكهربــاء فــي عــام 

2019م حوالــي 63,007 ميجــاواط، ووصلــت قــدرة التوليــد الفعليــة للكهربــاء إلــى حوالــي 53,105 ميجــاواط.
ــاء فــي المملكــة بنهايــة عــام 2019م نحــو 9.7 مليــون  2. ســجل عــدد المشــتركين المســتفيدين مــن خدمــات الكهرب
مشــترك، ويمثــل عــدد المشــتركين فــي المنطقــة الغربيــة الحصــة األكبــر حيــث بلــغ عددهــم نحــو 3.4 مليــون مشــترك، 
أي مــا نســبته %35.5 مــن إجمالــي المشــتركين، يليهــم المشــتركون فــي المنطقــة الوســطى بحوالــي 3.1 مليــون 
مشــترك وبنســبة 32.0 %، ثــم المشــتركون فــي المنطقــة الشــرقية بنحــو 1.7 مليــون مشــترك وبنســبة 17.8 %، 

ــون مشــترك وبنســبة 14.7 %. ــي 1.4 ملي ــة بحوال ــًرا المشــتركون فــي المنطقــة الجنوبي وأخي

جدول رقم )2( طاقة توليد الكهرباء وعدد المشتركين بالمملكة خالل العام المالي 2019م

)MW( ميجاواط
 محطات

توليد الكهرباء
 المنطقة(
)اإلدارية

 قدرة
  التوليد
الفعلية

 الحمل
الذري

الطاقة المباعة
 عدد

المشتركين
زراعيصناعيحكوميتجاريسكني

13,78220,18642,064,99316,333,36110,998,7336,938,6223,130,3643,122,954الوسطى
20,08019,20225,019,0129,156,2189,713,43435,331,676867,2711,733,854الشرقية
13,92617,69544,575,74016,614,07911,919,4166,607,871874,4603,463,863الغربية

5,3175,92416,480,9784,716,8195,121,860557,493112,7071,438,077الجنوبية

53,10563,007128,140,72446,820,47737,753,44249,435,6624,984,8029,758,748اإلجمالي

المصدر: تقرير البنك المركزي السعودي )مؤسسة النقد( رقم )56( 2020م + تقرير الشركة السعودية للكهرباء
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رابعًا: نصيب الطاقة المتجددة من إجمالي القدرة اإلنتاجية الكهربائية المركبة في المملكة العربية 
السعودية )الحد األقصى لسعة التوليد الصافية( 

أشــارت الوكالــة الدوليــة للطاقــة المتجــددة )IRENA( فــي بياناتهــا الحديثــة عــام 2019م عــن اســتمرار النمــو القــوي 
التــي شــهدته القــدرة اإلنتاجيــة للطاقــة المتجــددة فــي توليــد الكهربــاء علــى مســتوى أنحــاء دول العالــم، وتعــود هــذه 
الزيــادة الســنوية البالغــة نســبتها 9,7 % إلــى اإلضافــات الجديــدة لطاقتــي الشــمس والريــاح اللتيــن شــكلتا نحــو 84 % 

مــن هــذا النمــو.
وفي هذا الصدد يستخلص من الجدول رقم )3( أهم النتائج التالية:

1. تتصــدر الطاقــة غيــر المتجــددة بأنواعهــا المختلفــة )نفــط وغــاز طبيعــي( فــي المملكــة العربيــة الســعودية ســعة 
توليــد الكهربــاء اإلجماليــة، بطاقــة إنتــاج تقــدر بـــ 76,938 ميجــا واط )MW(خــال عــام 2019م وبمعــدل مشــاركة 

إلجمالــي ســعة التوليــد الصافيــة يصــل إلــى 99.5 %.
العربيــة  القــدرة اإلنتاجيــة للكهربــاء ضئيــل جــدا فــي المملكــة  المتجــددة فــي إجمالــي  يــزال نصيــب الطاقــة  2. ال 
الســعودية علــى الرغــم مــن تحســنها فــي عــام 2019م بالمقارنــة بالعــام الــذي قبلــه وذلــك بمعــدل 356 % )أي مــا 

الطاقة الكهربائية المباعة خالل عام 2019م

شكل بياني رقم )1( 

الطاقة الكهربائية المباعة وفق تصنيف إستخدام األراضي للوحدة العقارية في المناطق اإلدارية )الوسطى، 
الشرقية، الغربية، الجنوبية( بالمملكة العربية السعودية خالل عام 2019م  

جدول رقم )2( طاقة توليد الكهرباء وعدد المشتركين بالمملكة خالل العام المالي 2019م

)MW( ميجاواط
 محطات

توليد الكهرباء
 المنطقة(
)اإلدارية

 قدرة
  التوليد
الفعلية

 الحمل
الذري

الطاقة المباعة
 عدد

المشتركين
زراعيصناعيحكوميتجاريسكني

13,78220,18642,064,99316,333,36110,998,7336,938,6223,130,3643,122,954الوسطى
20,08019,20225,019,0129,156,2189,713,43435,331,676867,2711,733,854الشرقية
13,92617,69544,575,74016,614,07911,919,4166,607,871874,4603,463,863الغربية

5,3175,92416,480,9784,716,8195,121,860557,493112,7071,438,077الجنوبية

53,10563,007128,140,72446,820,47737,753,44249,435,6624,984,8029,758,748اإلجمالي

المصدر: تقرير البنك المركزي السعودي )مؤسسة النقد( رقم )56( 2020م + تقرير الشركة السعودية للكهرباء



10

يقــارب ثــاث أضعــاف الحصــة النســبية للعــام 2018 %(، وقــد يعــزى الســبب فــي ذلــك إلــى توجــه الدولــة نحــو اإلســتثمار 
الفعلــي فــي مصــادر الطاقــة المتجــددة تحقيقــا لتطلعــات رؤيــة المملكــة 2030 وأهــداف التنميــة المســتدامة، حيــث 
.)MW( بلــغ إجمالــي اإلنتــاج مــن هــذا النــوع مــن الطاقــة لتوليــد الكهربــاء خــال عــام 2019م مــا يقــارب 397 ميجــا واط

مالحظــة : الوقــود األحفــوري هــو وقــود يتــم اســتعماله إلنتــاج الطاقــة األحفوريــة. ويســتخرج الوقــود األحفــوري مــن 
المــواد األحفوريــة كالفحــم الحجــري ،الفحــم ، الغــاز الطبيعــي، ومــن النفــط.

جدول رقم )3( نصيب الطاقة المتجددة من إجمالي القدرة الكهربائية المركبة في المملكة العربية السعودية

 )الحد األقصى لسعة التوليد الصافية( خالل الفترة )2017م ـ 2019م(

معدل النمو لعام 201720182019مصادر ) الطاقة( 
)%( 2019

الوقود الحفري
Fossil fuels

ـــ80,46876,93876,938

 إجمالي نصيب الطاقة غير المتجددة
Total Non-Renewable

ـــ80,46876,93876,938

طاقة الرياح
 Wind energy

ـــ333

الطاقة الشمسية
 Solar energy

3484394369

3787397356إجمالي نصيب  الطاقة المتجددة
)إجمالي توليد الكهرباء )جيجاواط / ساعة
Electricity Installed Capacity )MW(

80,50577,02577,3350.40

معدل مشاركة الطاقة غير المتجددة  في 
سعة التوليد اإلجمالية للكهرباء)%(

ــ %99.96%99.9%99.5

معدل مشاركة الطاقة المتجددة   في سعة 
التوليد اإلجمالية للكهرباء )%(

ــ%0.04%0.1%0.5

)IRENA( المصدر: وكالة الطاقة الدولية للطاقة المتجددة
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جدول رقم )3( نصيب الطاقة المتجددة من إجمالي القدرة الكهربائية المركبة في المملكة العربية السعودية

 )الحد األقصى لسعة التوليد الصافية( خالل الفترة )2017م ـ 2019م(

معدل النمو لعام 201720182019مصادر ) الطاقة( 
)%( 2019

الوقود الحفري
Fossil fuels

ـــ80,46876,93876,938

 إجمالي نصيب الطاقة غير المتجددة
Total Non-Renewable

ـــ80,46876,93876,938

طاقة الرياح
 Wind energy

ـــ333

الطاقة الشمسية
 Solar energy

3484394369

3787397356إجمالي نصيب  الطاقة المتجددة
)إجمالي توليد الكهرباء )جيجاواط / ساعة
Electricity Installed Capacity )MW(

80,50577,02577,3350.40

معدل مشاركة الطاقة غير المتجددة  في 
سعة التوليد اإلجمالية للكهرباء)%(

ــ %99.96%99.9%99.5

معدل مشاركة الطاقة المتجددة   في سعة 
التوليد اإلجمالية للكهرباء )%(

ــ%0.04%0.1%0.5

)IRENA( المصدر: وكالة الطاقة الدولية للطاقة المتجددة

شكل بياني رقم )2( 

نصيب الطاقة المتجددة من إجمالي القدرة الكهربائية المركبة في المملكة العربية السعودية 

)الحد األقصى لسعة التوليد الصافية( )ميجا واط( خالل الفترة )2017م- 2019م(

خامسًا: نصيب الفرد من إستهالك الطاقة الكهربائية في المملكة العربية السعودية 

بلــغ إجمالــي إســتهاك الكهربــاء فــي المملكــة العربيــة الســعودية خــال عــام 2018م 299.1 ألــف جيجــا واط/ ســاعة 
بمعــدل زيــادة عــن العــام الــذي قبلــه 2017م يقــدر بـــ 0.6%.

كمــا بلــغ نصيــب الفــرد مــن إســتهاك الطاقــة الكهربائيــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية خــال عــام 2018م 8.9 
ألــف كيلــو واط / ســاعة بمعــدل إنخفــاض عــن العــام الــذي قبلــه يقــدر بـــ 2.2%-.

والجديــر بالذكــر أن معــدل إســتفادة  الســكان مــن خدمــات الكهربــاء فــي المملكــة العربيــة الســعودية بلــغ %100 فــي 
عــام 2018م  وفــق نتائــج مؤشــرات التنميــة المســتدامة  لتحقيــق مســتهدفات رؤيــة 2030 
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جدول رقم )4( نصيب الفرد من استهالك الطاقة الكهربائية من عام 2018-2010م

المؤشر
 استهاك الطاقة

الكهربائية
 عدد السكان

في المملكة العربية السعودية
 نصيب الفرد من استهاك

الطاقة الكهربائية
الوحدة

كيلو واط ساعةعددجيجاواط/ساعةالسنوات

2010218,25427,410,5107,962

2011225,50928,173,1958,004

2012246,61028,896,8428,534

2013262,68529,613,0688,871

2014281,15530,339,7979,267

2015294,61231,062,0729,485

2016296,67331,787,5809,333

2017298,43932,612,8469,151

2018299,18833,413,6608,954

المصدر: هيئة تنظيم الكهرباء و اإلنتاج المزدوج / الهيئة العامة لاحصاء

شكل بياني رقم )3(

 أهداف التنمية المستدامة في المملكة العربية السعودية )التقرير اإلحصائي الثاني للوضع الراهن(، 

ديسمبر 2019م



13

جدول رقم )4( نصيب الفرد من استهالك الطاقة الكهربائية من عام 2018-2010م

المؤشر
 استهاك الطاقة

الكهربائية
 عدد السكان

في المملكة العربية السعودية
 نصيب الفرد من استهاك

الطاقة الكهربائية
الوحدة

كيلو واط ساعةعددجيجاواط/ساعةالسنوات

2010218,25427,410,5107,962

2011225,50928,173,1958,004

2012246,61028,896,8428,534

2013262,68529,613,0688,871

2014281,15530,339,7979,267

2015294,61231,062,0729,485

2016296,67331,787,5809,333

2017298,43932,612,8469,151

2018299,18833,413,6608,954

المصدر: هيئة تنظيم الكهرباء و اإلنتاج المزدوج / الهيئة العامة لاحصاء

الفصل الثاني
المؤشرات الرئيسية لمصادر الطاقة المتجددة  

في المملكة العربية السعودية
)الطاقة الشمسية، طاقة الرياح(
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أواًل: المصادر الرئيسية للطاقة المتجددة في المملكة العربية السعودية 

ــاح، نظــًرا لموقعهــا  ــة فــي مجــال الطاقــة الشمســية وطاقــة الري ــة الســعودية بمقومــات قوي ــع المملكــة العربي تتمت
فــي نطــاق “الحــزام الشمســي العالمــي وتنتــج الطّاقــة المتجــددة مــن الشــمس والريــاح، كمــا يمكــن إنتاجهــا مــن الميــاه 
وحركــة األمــواج والمــد والجــزر أو مــن الطاقــة الحراريــة األرضيــة، وكذلــك مــن المحاصيــل الزراعيــة واألشــجار المنتجــة 

للزيــوت. إال أن تلــك األخيــرة لهــا مخلفــات تعمــل علــى زيــادة االحتبــاس الحــراري.
ــا الشمســية علــى مســتوى دولــي  ــر إنتاجــًا بعــد الخاي وتعتبــر محطــات القــوى الكهرومائيــة بواســطة الّســدود األكث

للطاقــة المتجــددة.

أهم المصادر الرئيسية للطاقة المتجددة بالمملكة

            الطاقة الشمسية 
تعتبــر الطاقــة الشمســية ) Solar Energy( أحــد المصــادر الطبيعيــة للطاقــة علــى األرض والتــي يتــم الحصــول عليهــا 
عــن طريــق امتصــاص األلــواح الشمســية ألشــعة الشــمس، ومــن أهــم إســتخدامات الطاقــة الشمســية توليــد الكهربــاء 
والخدمــات األساســية للحيــاة عــن طريــق التقــاط األلــواح الشمســية ألشــعة الشــمس خــال النهــار وتحويلهــا إلــى طاقــة 
حراريــة، كمــا يتــم اســتخدام الطاقــة الشمســية لتحويــل الميــاه المالحــة إلــى ميــاه صالحــة للشــرب عــن طريــق جهــاز 

شمســي خــاص.

أهم مؤشرات الطاقة الشمسية بالمملكة العربية السعودية

أواًل: تطور متوسط اإلشعاع األفقي الكلي ألشعة الشمس في المملكة العربية السعودية

األشــعة األفقيــة العالميــة )GHI( هــي عبــارة عــن المجمــوع الكلــي لكميــة األشــعة الشمســية الســاقطة مــن الســماء 
علــى ســطح األرض )أنظــر الرســم التوضيحــي(.

جدول رقم )5( متوسط اإلشعاع الشمسي األفقي الكلي الساقط )GHI(من عام 2018-2016م

 النسبة المئوية لمتوسط اإلشعاع االفقي الكلي
على مستوى المناطق GHI الساقط

201620172018

       19.58        21.09        20.41 النسبة المئوية لمتوسط االشعاع في المنطقة الوسطى

       19.49        17.72        19.11 النسبة المئوية لمتوسط االشعاع في المنطقة الشرقية

       20.12        21.31        20.34 النسبة المئوية لمتوسط االشعاع في المنطقة الجنوبية

       20.34        19.86        19.83 النسبة المئوية  لمتوسط االشعاع في المنطقة الغربية

       20.47        20.02        20.31  النسبة المئوية لمتوسط االشعاع في المنطقة  الشمالية

100.00100.00100.00 اإلجمالي الكلي

المصدر: مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة ** بيانات 2018 من شهر مارس الى اغسطس 
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ثانيًا: نسبة عدد المساكن التي تستخدم الطاقة الشمسية على مستوى المناطق اإلدارية 

للمملكة )عام 2018م( مقارنة بعام )2017م( 

رسم توضيحي :تنوع األشعة الشمسية الساقطة على محطات الرصد اآللية

جدول رقم )5( متوسط اإلشعاع الشمسي األفقي الكلي الساقط )GHI(من عام 2018-2016م

 النسبة المئوية لمتوسط اإلشعاع االفقي الكلي
على مستوى المناطق GHI الساقط

201620172018

       19.58        21.09        20.41 النسبة المئوية لمتوسط االشعاع في المنطقة الوسطى

       19.49        17.72        19.11 النسبة المئوية لمتوسط االشعاع في المنطقة الشرقية

       20.12        21.31        20.34 النسبة المئوية لمتوسط االشعاع في المنطقة الجنوبية

       20.34        19.86        19.83 النسبة المئوية  لمتوسط االشعاع في المنطقة الغربية

       20.47        20.02        20.31  النسبة المئوية لمتوسط االشعاع في المنطقة  الشمالية

100.00100.00100.00 اإلجمالي الكلي

المصدر: مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة ** بيانات 2018 من شهر مارس الى اغسطس 

جدول رقم )6( المعدل النسبي لعدد المساكن التي تستخدم الطاقة الشمسية في المملكة العربية السعودية 
)مستوى المناطق اإلدارية(

النسبة المئوية  لعدد المساكن التي تستخدم الطاقة الشمسية  على مستوى المناطق االدارية 

المنطقة اإلداريةم
استخدام الطاقة الشمسية في 

المسكن )%(
عام 2017م

استخدام الطاقة الشمسية في 
المسكن )%(
عام 2018م

       1.781.82 الرياض 1

       1.181.50 مكة المكرمة 2

       1.101.36 المدينة المنورة 3

       0.981.27 القصيم 4

       1.952.07 المنطقة الشرقية 5

ــر الوطنــي للطاقــة المتجــددة األمريكــي NREL–منقــول بواســطة مقــال  المصــدر: مصــدر الرســم التوضيحــي المختب
علمــي منشــور لمدينــة الملــك عبــد اللــه للطاقــة الذريــة والمتجــددة.
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       1.061.14 عسير 6

       1.101.27 تبوك 7

       2.802.30 حائل 8

       1.401.57 الحدود الشمالية 9

       1.241.45 جازان 10

       1.881.85 نجران 11

       0.590.79 الباحة 12

       0.680.93 الجوف 13

1.451.60إجمالي المملكة

المصدر : مسح الطاقة المنزلي 2019م – الهيئة العامة لإلحصاء

ثالثًا: الطاقة الشمسية المتاحة في المملكة العربية السعودية وتصنيفها في ذلك عالميًا. 

ُصنفــت المملكــة العربيــة الســعودية علــى أنهــا الدولــة السادســة التــي تتمتــع بأعلــى إمكانيــات متاحــة إلنتــاج الطاقــة 
الشمســية )حتــى نهايــة عــام2014م وفــق أحــدث بيانــات متاحــة مــن المصــدر(

Shell global energy resources databas :المصدر

أهم الدول  المصنفة بأعلى إمكانيات متاحة
 إلنتاج الطاقة الشمسية
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رابعا: تفضيالت المستهلك المحلي تجاه إستخدام الطاقة الشمسية

 بالمملكة العربية السعودية.

جدول رقم )7( المعدل النسبي لتفضيات األسر تجاه إستخدام الطاقة الشمسية في المنازل لعام 2018م
النسبة المئوية لعدد األسر التي ترغب باستخدام الطاقة الكهروضوئية )الشمسية( في المسكن على مستوى

 المناطق اإلدارية

غير متأكدة )%(الترغب )%(ترغب )%(المنطقة اإلداريةم

       26.71        24.15        49.14 الرياض1

       26.67        24.24        49.09 مكة المكرمة2

       15.86        17.14        67.00 المدينة المنورة3

       27.05        37.04        35.91 القصيم4

       23.24        19.72        57.04 المنطقة الشرقية5

       30.17        15.97        53.86 عسير6

       25.97        14.35        59.68 تبوك7

       27.66        29.13        43.21 حائل8

       31.70        34.61        33.69 الحدود الشمالية9

       11.30        27.32        61.38 جازان10

       13.96        32.81        53.23 نجران11

       20.51        16.51        62.98 الباحة12

       14.42        23.66        61.92 الجوف13

52.2623.1524.59إجمالي المملكة

المصدر : مسح الطاقة المنزلي 2019م
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شكل بياني رقم )5( 
النسبة المئوية لعدد األسر التي ترغب باستخدام الطاقة الكهروضوئية )الشمسية( في المسكن على

 مستوى المملكة 

طاقة الرياح
ُتعــد طاقــة الريــاح )Wind energy( مــن أقــدم التقنيــات التابعــة للطاقــة المتجــددة، والتــي تــم اســتخدامها فــي طحــن 
الحبــوب وضــخ الميــاه مــن اآلبــار العميقــة واســتخدام المراكــب الشــراعية وغيرهــا، ويتــم اســتخدام طاقــة الريــاح لتوفيــر 
الطاقــة للمنــازل والشــركات البعيــدة بتكلفــة أقــل مــن مولــدات الطاقــة التــي تعمــل باســتخدام الوقــود، كمــا تعتمــد 

كميــة الطاقــة الناتجــة والتــي يتــم توفيرهــا لهــذه األماكــن علــى ســرعة الريــاح وقطــر مــراوح التوربينــات. 
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أهم مؤشرات طاقة الرياح في المملكة العربية السعودية

أواًل: محطات توليد الطاقة من الرياح في المملكة العربية السعودية )عام 2018م(.

ثانيًا: تطور المتوسط السنوي لسرعة الرياح في المملكة العربية السعودية     

جدول رقم )8( محطات توليد الطاقة من الرياح في المملكة العربية السعودية لعام 2018م

خط العرض خط الطولالمحطة المدينة 

       26        36  وادي السيح  الوجه 

       30        39   ابو عجرم  الجوف 
       28        44  حفر الباطن   حفر الباطن 

       21        39  الجزيرة   جدة 
       25        46   مدينة الملك عبدالله المحطة أ  الرياض 
       25        46  مدينة الملك عبدالله المحطة ب  الرياض 
       17        47  شرورة  شرورة 
       32        39  طريف  طريف 
       24        37  محطة ينبع الشمالية  ينبع 
       24        39   محطة ينبع الجنوبية  ينبع 

المصدر: مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة – المملكة العربية السعودية 

جدول رقم )9( المتوسط السنوي لسرعة الرياح في المملكة العربية السعودية لعام 2018م
المتوسط السنوي لسرعة الرياح عند ارتفاع 40 م/ث

 

المدينة 
الســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنوات

2013201420152016

       5.63  ـ  ـ  ـ  الجوف
       5.10  ـ  ـ  ـ الوجه

       6.12        6.74        5.89  ـ حفر الباطن
       5.67  ـ  ـ  ـ جدة

       5.66        5.72        5.09  ـ الرياض أ
       5.22        5.45        5.50        5.26 الرياض ب

       6.00        6.07        5.90  ـ شرورة
       6.35  ـ  ـ  ـ طريف

       8.03        8.28        8.14  ـ شمال ينبع
       5.11  ـ  ـ  ـ  جنوب ينبع

5.266.106.455.89متوسط سرعة الرياح النتاج الطاقة 
المصدر: مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة – المملكة العربية السعودية 
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شكل بياني رقم )6(
 المتوسط السنوي لسرعة الرياح عند ارتفاع 40 م/ ث

شكل بياني رقم )7(
أهم الدول  المصنفة بأعلى إمكانيات متاحة إلنتاج طاقة الرياح

ثالثًا: طاقة الرياح المتاحة في المملكة العربية السعودية وتصنيفها في ذلك عالميًا. 

ُصنفت المملكة العربية السعودية على أنها الدولة الثالثة عشر التي تتمتع بأعلى إمكانيات في إنتاج الرياح البرية 
على طول المناطق الشمالية الشرقية والوسطى والجبال في المنطقة الغربية. )حتى نهاية عام2014م وفق 

أحدث بيانات متاحة من المصدر(

Shell global energy resources databas : المصدر
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الفصل الثالث
مؤشر مستقبل الطاقة المتجددة 

في المملكة العربية السعودية 
)رؤية 2030م(
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أواًل: إطار العمل المؤسسي إلنتاج الطاقة المتجددة في المملكة العربية السعودية

تــم إنشــاء مدينــة الملــك عبداللــه للطاقــة الذريــة والمتجــددة ) KA-CARE ( فــي عــام 2010م  بغيــة توســيع قــدرة 
المملكــة علــى توليــد الطاقــة المتجــددة  وذلــك عبــر اللجــوء إلــى طاقــة الريــاح والطاقــة المحولــة مــن النفايــات 

والطاقــات الشمســية والحراريــة األرضيــة والنوويــة. 
وتعمــل المدينــة علــى اقتــراح سياســة وطنيــة للطاقــة الذريــة والمتجــددة وتنفيــذ الخطــة االســتراتيجية الازمــة لهــا، 
وإدخــال مصــادر جديــدة للطاقــة، إضافــة إلــى إنشــاء وإدارة المشــاريع لتحقيــق أغراضهــا المســتقلة مــع الجهــات ذات 
العاقــة بالداخــل والخــارج، عــاوة علــى إنشــاء مشــاريع لتوليــد الكهربــاء مــن الطاقــة الذريــة والمتجــددة وبنــاء مراكــز 
لألبحــاث والتطويــر بغــرض الوصــول إلــى مزيــج طاقــة وطنــي مســتدام، وذلــك كلــه عبــر التنســيق مــع البرنامــج الوطنــي 
للطاقــة المتجــددة )رؤيــة 2030( وإســتراتيجيتها الجديــدة للمســاهمة فــي التنميــة المســتدامة، والمســاهمة فــي 

دعــم االقتصــاد الوطنــي لتحقيــق اهــداف وتطلعــات المملكــة فــي مجــال الطاقــة المتجــددة .
كمــا تختــص المدينــة فــي دعــم برامــج البحــوث المشــتركة بيــن المملكــة والمؤسســات العلميــة الدوليــة لمواكبــة 
التطــور العلمــي المســتمر فــي تقنيــات الطاقــة الذريــة والمتجــددة، وعمــل دراســات الجــدوى الازمــة للمفاعــات 
النوويــة لاســتخدامات الســلمية، والتعــاون مــع أكبــر مــوردي التقنيــات النوويــة الدولييــن لتعريفهــم بأهــداف مكونــات 
المشــروع الوطنــي للطاقــة الذريــة فــي المملكــة وخصوصــًا فــي مجــال المفاعــات النوويــة الكبيــرة، وتوجــه المملكــة 

للدخــول فــي مجــال االســتخدام الســلمي للطاقــة النوويــة بهــدف إنتــاج الكهربــاء والميــاه المحــاة.
وإمتــدادًا لمســيرة التنميــة وتظافــر الجهــود للتحــول التدريجــي إلســتخدام مصــادر الطاقــة البديلــة والمتجــددة؛ دشــنت 
المملكــة العربيــة الســعودية عــام 2017م البرنامــج الوطنــي للطاقــة المتجــددة التابــع لــوزارة الطاقــة بمثابــة مبــادرة 
اســتراتيجية طويلــة المــدى ضمــن رؤيــة 2030م.  حيــث تســعى هــذه المبــادرة والخطــة إلــى توفيــر فــرص إســتثمارية 
للقطــاع الخــاص، الســيما قطــاع الطاقــة المتجــددة، وإعــادة هيكلــة نظــام الدعــم المالــي، مــع هــدف أولــي بتوليــد 9.5 

جيجــاواط مــن الكهربــاء باســتخدام مصــادر الطاقــة المتجــددة.
ومن جهود المملكة العربية السعودية الواضحة في مجال الطاقة:

1. مبادرة زيادة كفاءة استهاك الطاقة في صناعات الحديد واإلسمنت والبتروكيماويات .
2. تطبيق بطاقة اقتصاد الوقود على المركبات الخفيفة واعتماد معيار اقتصاد الوقود.

3. تشجيع المصانع الجديدة لتحقيق مستويات كفاءة الطاقة وفق المعايير القياسية العالمية.
4.  استحداث مواصفات سعودية جديدة لكفاءة استهاك الطاقة.

5. مشروع شهادة كثافة استهاك الطاقة للمباني القائمة والجديدة.
6. مبادرة إعادة تأهيل المباني الحكومية وتحفيز القطاع الخاص على االستثمار في قطاع خدمات كفاءة الطاقة.

7. تطوير وتحديث مواصفات ومعايير كفاءة الطاقة ألجهزة التكييف ذات السعة الصغيرة والكبيرة.
8.  مبادرة أجهزة التكييف عالية الكفاءة.

9. مشــروع تطويــر الخايــا الشمســية الكهروضوئيــة العضويــة، وهــو تقنيــة وطنيــة لرفــع كفــاءة الطاقــة الشمســية 
تشــرف عليــه مدينــة الملــك عبــد العزيــز للعلــوم والتقنيــة.
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ثانيًا: مستهدفات المملكة لزيادة سعة توليد الكهرباء والمياه المحالة من الطاقة المتجددة 
بحلول عام 2030م 

تهــدف المملكــة العربيــة الســعودية مــن خــال رؤيتهــا الطموحــة وبرنامجهــا الوطنــي للطاقــة المتجــددة التابــع لــوزارة 
الطاقــة إلــى زيــادة قــدرة التوليــد الفعليــة لمصــادر الطاقــة المتجــددة بالمملكــة إلــى مــا يقــارب 58.7 جيجــاوات بحلــول 
عام 2030م.  تساهم فيها ) 40 جيجا واط من مصدر الطاقة  الشمسية ( و )16 جيجا واط من مصدر طاقة الرياح ( 

و ) 2.7 جيجا واط من مصادر الطاقة المتجددة األخرى(.
ــم رفــع الهــدف الشمســي لعــام 2023م مــن  ــدة للطاقــة المتجــددة، فقــد ت ــا لاســتراتيجية الســعودية الجدي ووفًق
5.9 جيجــاواط إلــى 20 جيجــاواط، بهــدف تعديــل مصــادر الطاقــة المتجــددة مــن 9.5 جيجــاواط إلــى 27.3 جيجــاواط.

ثالثًا: أهداف الطاقة المتجددة في المملكة وإجمالي القدرات المركبة من المصادر المتجددة 
مقارنة بدول مجلس التعاون الخليجي

يوضــح الجــدول )10( أهــداف الطاقــة المتجــددة فــي المملكــة العربيــة الســعودية مقارنــة بــدول مجلــس التعــاون 
الخليجــي، وإجمالــي القــدرات المركبــة فــي نهايــة عــام 2019م ، وذلــك خــال  الفتــرة 2020-2030م

كما يمكن تلخيص أهم نتائج الجدول وفقًا لما يلي:
1.  تهــدف المملكــة فــي زيــادة مســاهمة قطــاع الطاقــة المتجــددة إلــى تنويــع إقتصادهــا وتخفيــض إنبعاثــات الغــازات 
الضــارة وتخفيــف إســتخدام الوقــود الســائل فــي نظــام الطاقــة، وزيــادة القــدرة المركبــة لمصــادر الطاقــة المتجــددة 

فــي توليــد الكهربــاء إلــى %30 مــن إجمالــي الطاقــة المســتخدمة بحلــول عــام 2030م.
2. تعتبــر المملكــة العربيــة الســعودية واإلمــارات العربيــة المتحــدة مــن أكبــر دول مجلــس التعاون الخليجي المســتهدفة 

لزيــادة القــدرة المركبــة للطاقــة المتجــددة فــي توليــد الكهربــاء بحلــول عام 2030م.

شكل بياني رقم )7(
قدرة التوليد الفعلية للطاقة من مصادر الطاقة المتجددة

RENEWABLE INVEST IN 2020 المصدر: تقرير وزارة اإلستثمار عن الطاقة المتجددة بالمملكة
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جدول رقم )10( أهداف الطاقة المتجددة في المملكة وإجمالي القدرات المركبة من المصادر المتجددة مقارنة
 بدول مجلس التعاون الخليجي

الدولة 

أهداف الطاقة المتجددة المعتمدة
)معدل المشاركة في إنتاج الكهرباء(

)%(
 

المدى 
الزمني

إجمالي القدرات المركبة 
من الطاقة المتجددة   
المستخدمة في توليد 

الكهرباء )السعة القصوى(
في نهاية 2019م

)M.W (

  المملكة
 العربية

السعودية

10% قدرة مركبة من الطاقة المتجددة في عام 
2023م

30% قدرة مركبة  من الطاقة المتجددة  في عام 
2030م

2023م
2030397م

 اإلمارات
 العربية

المتحدة

7% قدرة مركبة من الطاقة المتجددة في عام 2020م
25%  طاقة كهربائية مولدة  في عام 2030م

2020م
20301,888م

البحرين
5% قدرة مركبة من الطاقة المتجددة في عام 2025م

10% قدرة مركبة من الطاقة المتجددة في عام 
2030م

2025م
20307م

20258م10% طاقة كهربائية مولدة في عام 2025معمان

الكويت
15% قدرة مركبة من الطاقة المتجددة في عام 

2030م
2030106م

قطر
20% قدرة مركبة من الطاقة المتجددة في عام 

2030م
203043م

المصدر: تقرير األمم المتحدة ) األسكوا ( الطاقة المتجددة التشريعات والسياسات في المنطقة العربية + تقرير 
وكالة الطاقة الدولية  للطاقة المتجددة ) IRENA (  تقرير القدرات المركبة من الطاقة المتجددة.

رابعًا: البرنامج الوطني للطاقة المتجددة
 بالمملكة العربية السعودية

ُيعتبــر البرنامــج الوطنــي للطاقــة المتجــددة بمثابــة مبــادرة اســتراتيجية طويلــة المــدى تــم إطاقهــا فــي عــام 2017م 
تحــت مظلــة رؤيــة المملكــة 2030 وبرنامــج التحــول الوطنــي 2020م، ومصمــم لتحقيــق التــوازن فــي مزيــج مصــادر 
الطاقــة المحليــة والوفــاء بالتزامــات المملكــة تجــاه تخفيــض انبعاثــات ثانــي أكســيد الكربــون ، ووفًقــا لاســتراتيجية 
الجديــدة للطاقــة المتجــددة ، فقــد تــم رفــع الهــدف الشمســي لعــام 2023م مــن 5.9 جيجــاواط إلــى 20 جيجــاوات 
، بهــدف تعديــل مصــادر الطاقــة المتجــددة مــن 9.5 جيجــاوات إلــى 27.3 جيجــاواط؛ أي نحــو مــا يزيــد عــن %10 مــن 
إجمالــي إنتــاج المملكــة مــن الطاقــة. ومــن المتوقــع أن تبلــغ حجــم االســتثمارات فــي مشــاريع البرنامــج الوطنــي للطاقــة 

المتجــددة نحــو 60 مليــار ريــال ســعودي.
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ويعمــل البرنامــج الوطنــي للطاقــة المتجــددة علــى تنويــع مصــادر الطاقــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية وتوفيــر 
االســتقرار االقتصــادي المســتدام بمــا يتناســب مــع أهــداف رؤيــة 2030؛ حيــث ال تقتصــر أهــداف البرنامــج علــى التقليــل 
مــن االعتمــاد علــى الوقــود وانبعاثاتــه، وإنمــا يســتهدف أيًضــا توفيــر المزيــد من فــرص العمل وتحفيز التنميــة االقتصادية 
فــي جميــع محافظــات وُمــدن المملكــة، باإلضافــة إلــى صناعــة تكنولوجيــا حديثــة للطاقــة المتجــددة وتعزيــز الشــراكات 

بيــن القطاعيــن العــام والخــاص.
ــوزارة،  ــر مشــاريع الطاقــة المتجــددة )REPDO( فــي مقــر ال وعلــى هــذا األســاس أطلقــت وزارة الطاقــة، مكتــب تطوي
والــذي يعمــل علــى تحقيــق أهــداف البرنامــج الوطنــي للطاقــة المتجــددة وتوحيــد القــدرات المتخصصــة فــي أبحــاث 
الطاقــة، إضافــة إلــى طــرح المناقصــات التــي تتعلــق بالطاقــة المتجــددة؛ حيــث قــدم مكتــب تطويــر مشــاريع الطاقــة نحــو 

أكثــر مــن 2000 ميجــا واط مــن الطاقــة الشمســية فــي عــام 2019م.

نبذة عن مشروعات البرنامج الوطني للطاقة المتجددة 

مشروعات المرحلة األولى

مشروع سكاكا للطاقة الشمسية
هــو المشــروع األول ضمــن خطــة المملكــة العربيــة الســعودية للتحــول إلــى الطاقــة المتجــددة، وتبلــغ طاقتــه 300 
ميجــاواط مــن الطاقــة الشمســية الكهروضوئيــة، التــي توفــر الكهربــاء لـــ 45 ألــف منــزل، وتســهم فــي خفــض 430 ألــف 
طــن مــن االنبعاثــات الكربونيــة ســنويًا. ووضــع خــادم الحرميــن الشــريفين – حفظــه اللــه -  الملــك ســلمان بــن عبــد العزيــز 

حجــر األســاس للمشــروع فــي نوفمبــر 2018م.

مشروع دومة الجندل لطاقة الرياح
أطلــق خــادم الحرميــن الشــريفين – حفظــه اللــه -  الملــك ســلمان بــن عبــد العزيــز فــي نوفمبــر 2018م مشــروع دومــة 
الجنــدل إلنتــاج الكهربــاء باســتغال طاقــة الريــاح، الــذي تبلــغ طاقتــه 400 ميجــاواط، ويســتهدف تغذيــة 70 ألــف منــزل 

بالطاقــة الكهربائيــة.

مشاريع المرحلة الثانية
أعلــن مكتــب تطويــر مشــاريع الطاقــة المتجــددة )REPDO( فــي ينايــر 2019م، عــن إتاحــة عــدة مشــاريع لاســتثمار فــي 
الطاقــة المتجــددة )الطاقــة الشمســية الكهروضوئيــة(، نذكــر منهــا مشــروع القريــات )200 ميجــاواط( والمدينــة المنــورة 
)50 ميجــاواط( ورفحــاء )20 ميجــاواط( والفيصليــة )600 ميجــاواط( ورابــغ )300 ميجــاواط( وجــدة )300 ميجــاواط( 
ومهــد الذهــب )20 ميجــاواط( باإلضافــة إلــى مشــروع ينبــع فــي طاقــة الريــاح )850 ميجــا واط(. وتكفــي قــدرة التوليــد 

اإلجماليــة للمشــاريع الســبعة البالغــة 3.07 جيجــاواط، لتوليــد الطاقــة الكهربائيــة لـــ 226.500 أســرة. 
ومــن المتوقــع أن يتــم اإلنتهــاء مــن تنفيــذ تلــك المشــاريع بنهايــة عــام 2022م وعــام 2023م، كمــا يتوقــع أن تبلــغ 
اســتثمارات القطــاع الخــاص فــي مشــاريع المرحلــة الثانيــة حوالــي )5.2( مليــار ريــال ســعودي أي ما يعــادل 1.4 مليار دوالر 
ومــن الجديــر بالذكــر، أن جميــع المشــاريع التــي ســيتم طرحهــا فــي المرحلــة الثانيــة ســتتطلب حــدًا أدنــى مــن المحتــوى 
المحلــي، ويتــم قياســه بنــاًء علــى منهجيــة وآليــة هيئــة المحتــوى المحلــي والمشــتريات الحكوميــة بالمملكــة، والتــي تركــز 

علــى قيــاس القيمــة المضافــة للمحتــوى المحلــي فــي االقتصــاد الوطنــي.
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مشاريع المرحلة الثالثة
أصــدر مكتــب تطويــر مشــاريع الطاقــة المتجــددة )REPDO( فــي فبرايــر 2020م، طلبــات التأهيــل للمرحلــة الثالثــة مــن 
البرنامــج الوطنــي للطاقــة المتجــددة، وتتكــون المرحلــة مــن أربعــة مشــاريع إلنتــاج الطاقــة الشمســية الكهروضوئيــة 

) )MW بســعة إجماليــة تصــل إلــى 1200 ميجــاواط
كما سيتم تقسيم مشاريع المرحلة الثالثة إلى فئتين:

- الفئة “أ” تشمل مشروع ليلى )80 ميجاواط(، مشروع وادي الدواسر )120 ميجا واط( .
- الفئة “ ب “ تشمل مشروع سعد )300 ميجاواط( ، مشروع الرس )700 ميجا واط(.

خامسًا: الطاقة الكهرباء المتوقع توليدها من مشاريع البرنامج الوطني للطاقة المتجددة 
بالمملكة العربية السعودية

تشير التقديرات األولية لمكتب تطوير مشاريع الطاقة المتجددة )REPDO( بوزارة الطاقة إلى الطاقة الكهربائية 
المتوقع توليدها من مشاريع المرحلة األولى والمرحلة الثانية للبرنامج الوطني للطاقة المتجددة، حيث يتوقع أن 

تصل إجمالي القدرة التوليدية لتلك المشاريع إلى نحو 5.6 مليون ميجا واط / ساعة. ويمكن إيجاز أهم القدرات 
التوليدية لكل مشروع من تلك المشاريع على النحو التالي )لمزيد من اإليضاح أنظر الجدول رقم ) 6 (  :
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جدول رقم )11( مشاريع البرنامج الوطني للطاقة المتجددة )المرحلة األولى والمرحلة الثانية( والطاقة التوليدية للكهرباء 

  الطاقة الكهربائية المتوقع توليدها من المشروع سنويًا

المجموع

 الطاقة

المولدة

المشروع
 سكاكا

 دومة

الجندل
رفحاءالفيصليةرابغجدهالقريات

 المدينة
الوحدة المنورة

م.و.س

 ميجا 

 واط /
ساعة

 840,960        1,541,760        439,752        659,628        659,628        1,319,256        43,975        109,938        5,614,897       

المصدر: وزارة الطاقة )مكتب مشاريع الطاقة المتجددة(

سادسًا: المستقبل يتزود بمصادر الطاقة المتجددة.. 
أكبر مشروع للطاقة الشمسية في العالم  

وقع صاحب السمو الملكي األمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز- حفظه الله-، ولي العهد نائب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير الدفاع السعودي في شهر مارس2018م كممثل لصندوق اإلستثمارات السعودية مذكرة تفاهم 
مع “سوفت بنك” إلنشاء أكبر مشروع للطاقة الشمسية في العالم إلنتاج 200 جيجاواط في المملكة العربية 

السعودية ) إنشاء ألواح شمسية بقدرة 200 جيجا واط(  بقيمة إجمالية تصل إلى 200 مليار دوالر أميركي،  
وتشير االتفاقية إلى أن دراسات الجدوى بين الطرفين حول هذا المشروع ستكتمل بحلول مايو   2018م. 

وتشير االتفاقية  كذلك إلى أن الطرفين ملتزمان باستكشاف تصنيع وتطوير أنظمة تخزين الطاقة الشمسية 
في السعودية، وتأسيس شركات متخصصة لألبحاث والتطوير إلنتاج ألواح الطاقة الشمسية بكميات تجارية في 

السعودية تسمح بتسويقها محليا وعالميا.
ومن المتوقع أن يوفر هذا المشروع العماق 100 ألف فرصة وظيفية بحلول عام 2030م.

شكل بياني رقم )9(
الطاقة الكهربائية المتوقع توليدها من المشروع سنويًا
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المباني الذكية التي تعمل بالطاقة
 المتجددة في مدينة الرياض

أقامت الشركة السعودية للكهرباء مقرها الجديد في مدينة الرياض والذي تم اإلنتهاء منه في عام 2019م 
بمعايير المباني الخضراء في مجال الطاقة والتصميم البيئي واإلستفادة من الطاقة الشمسية بطريقة فعالة عبر 
إستخدام ألواح الخايا الشمسية ومواد العزل الحراري وتشغيل المبنى بشكل جزئي باستخدام الطاقة المتجددة 

)الطاقة الشمسية(.

الصندوق الصناعي
 )صندوق التنمية الصناعية( 

يعتبر الصندوق الصناعي الممكن المالي  الرئيس  لبرنامج تطوير الصناعة الوطنية  والخدمات اللوجستية ، 
والممول الرئيسي  لمشاريع  إنتاج الطاقة المتجددة  للقطاع الصناعي  والتجاري  والزراعي  ويساهم الصندوق 
في رفع جودة  المنتجات في الطاقة الشمسية  وطاقة الرياح  وموائمتها مع الطلب المحلي والعالمي ، كما 

يقوم الصندوق بتمويل  بناء مجمعات  صناعية مستدامة  للطاقة المتجددة  ، وتمويل وتنمية  المطورين  
المحليين في  مجال إنتاج الطاقة  المتجددة  ، وذلك بهدف تحقيق الطموحات الوطنية  في إنتاج الطاقة 

المتجددة  وتمكين صناعة  مكونات الطاقة المتجددة  لتلبية الطلب المحلي .
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الفصل الرابع
الطاقة المتجددة السعودية

 في أرقام
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) GCC( أوال: حجم سوق الطاقة المتجددة بدول مجلس التعاون الخليجي

يصل إجمالي حجم سوق الطاقة المتجددة في دول مجلس التعاون الخليجي إلى 17 جيجاواط وفي منطقة 
الشرق األوسط وشمال إفريقيا يصل إلى 70 جيجاواط.

ثانيًا: مركز المملكة العربية السعودية في إمكانية إنتاج الطاقة الشمسية واإلستفادة منها في 
توليد الكهرباء 

حققت المملكة المركز السادس عالميا في إمكانية إنتاج الطاقة الشمسية 

ثالثًا: مركز المملكة العربية السعودية في إمكانية إنتاج طاقة الرياح واإلستفادة منها في توليد 
الكهرباء 

حققت المملكة المركز الثالث عشر عالميا في إمكانية إنتاج طاقة الرياح 

حجم سوق الطاقة المتجددة  في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا

المصدر: تقارير وزارة اإلستثمار ) إستثمر في السعودية(.

Shell global energy resources databas :المصدر
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رابعا: مستقبل الطاقة المتجددة في ظل رؤية المملكة 2030 

زيادة قدرة التوليد الفعلية لمصادر الطاقة المتجددة بالمملكة العربية السعودية إلى ما يقارب 58.7 جيجاواط 
ورفع نسبة المشاركة في إجمالي الطاقة المستخدمة إلى %30 بحلول عام 2030م

خامسًا: المخرجات المتوقعة لمشاريع البرنامج الوطني للطاقة المتجددة بالمملكة 
في ظل رؤية 2030 

يتوقع أن تصل إجمالي القدرة التوليدية لمشاريع البرنامج الوطني للطاقة المتجددة في المملكة العربية 
السعودية إلى نحو 5.6 مليون ميجا واط / ساعة. ورفع نسبة المشاركة في إجمالي الطاقة المستخدمة إلى 

30 % بحلول عام 2030م

سادسًا: تفضيالت المستهلك المحلي تجاه إستخدام الطاقة الشمسية 
في منطقة الرياض بالمملكة

1.  49 % ترغب في إستخدام الطاقة الكهروضوئية )الشمسية( في توليد الكهرباء لدى مسكنهم الخاص.
2. 24 % ال ترغب في إستخدام الطاقة الكهروضوئية )الشمسية( في توليد الكهرباء لدى مسكنهم الخاص.

3. 27 % غير متأكدين من تفضياتهم تجاه إستخدام الطاقة الكهروضوئية )الشمسية( في توليد الكهرباء لدى 
مسكنهم الخاص.
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سابعًا: نصيب الفرد من إجمالي الطاقة الكهربائية في المملكة العربية السعودية

إطار العمل المؤسسي إلنتاج الطاقة المتجددة في المملكة العربية السعودية

المصدر: تقارير الهيئة العامة لإلحصاء 

2030 
تحقيق مستهدفات المملكة  لرفع حصة 

مشاركة  الطاقة المتجددة في إجمالي  الطاقة 
المستخدمة بالمملكة إلى 30 %

زيادة قدرة التوليد الفعلية لمصادر الطاقة 
المتجددة بالمملكة العربية السعودية إلى 

ما يقارب 58.7 جيجاواط

إنشاء مشاريع لتوليد الكهرباء  من الطاقة الذرية  
والمتجددة  وبناء مراكز لألبحاث والتطوير  بغرض 

الوصول إلى مزيج طاقة وطني مستدام
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المالحق
ملحق رقم )1(

ــة الدوليــة للطاقــة  نبــذة عــن الوكال
)IRENA( المتجــددة 
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الوكالة الدولية للطاقة المتجددة )إيرينا(   
    )IRENA(  )International Renewable Energy Agency( هي منظمة حكومية دولية لتشجيع اعتماد 

الطاقة المتجددة على نطاق العالم. تهدف إلى تسهيل نقل التكنولوجيا والطاقة المتجددة وتوفير الخبرة 
للتطبيقات والسياسات. إيرينا تشكلت في 26 يناير 2009م من جانب 75 دولة. الميزانية السنوية األولى هي

 25 مليون يورو، ثم تطور عدد األعضاء ليصل إلى 160 عضوًا )159 دولة إضافة إلى اإلتحاد األوروبي( 
وفي يونيو- 2009م اختيرت أبو ظبي، عاصمة دولة اإلمارات العربية المتحدة، إلستضافة المقر الرئيسي لألمانة 

العامة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة “أيرينا”، وهذه هي المرة األولى التي تقوم فيها وكالة دولية باختيار 
مدينة في منطقة الشرق األوسط كمقر لها. 

 
                                                                                                                     تمت بحمد الله تعالى
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المراجــــــع
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اواًل: الدراسات السابقة:

1. منتــدى الريــاض االقتصــادي، دراســة إقتصاديــات الطاقــة البديلــة والمتجــددة فــي المملكــة العربيــة الســعودية، 
ديســمبر 2015م

ثانيا: الوثائق الرسمية والتقارير:

1. الهيئة العامة لإلحصاء – الكتاب اإلحصائي السنوي، العدد )54( 1439هـ/1440هـ )2018م( 

2. الهيئة العامة لإلحصاء – تقارير ومؤشرات عن الطاقة المتجددة بالمملكة لعامي 2017م و2018م.

3. البنك المركزي السعودي _ التقرير السنوي الخامس والخمسون )56( 2020م.

4. تقرير وزارة اإلستثمار عن الطاقة المتجددة بالمملكة RENEWABLE INVEST IN 2019م

5. تقرير األمم المتحدة ) األسكوا ( الطاقة المتجددة التشريعات والسياسات في المنطقة العربية 2019م.

6. تقريــر وكالــة الطاقــة الدوليــة للطاقــة المتجــددة )IRENA( عــدة تقاريــر متنوعــة عــن الطاقــة المتجــددة فــي   
)2019م( الســعودية.  العربيــة  المملكــة 

7. التقرير السنوي للشركة السعودية للكهرباء )2019م(

8. أهداف التنمية المستدامة في المملكة العربية السعودية )التقرير اإلحصائي الثاني للوضع الراهن(
   ديسمبر 2019م

ثالثًا: المصادر اإللكترونية:

https://www.stats.gov.sa/ar 1. الموقع اإللكتروني الرسمي للهيئة العامة لإلحصاء

.vision2030.gov.sa 2030 2. الموقع اإللكتروني الرسمي لرؤية المملكة

/https://www.moenergy.gov.sa  3. الموقع اإللكتروني الرسمي لوزارة الطاقة

4. الموقع اإللكتروني الرسمي لمدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة 
/https://www.energy.gov.sa    

رابعًا: المراجع األجنبية )تقارير رسمية دورية(:

)Shell global energy resources database. Global Report)2014 .1

)IRENA( Report)2019(  International Renewable Energy Agency  .2
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