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عن كابسارك
مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية (كابسارك) هو مركز عالمي غير ربحي يجري
بحوثًا مستقلة في اقتصاديات وسياسات وتقنيات الطاقة بشتى أنواعها باإلضافة إلى الدراسات
البيئية المرتبطة بها .وتتمثل مهمة كابسارك في تعزيز فهم تحديات الطاقة والفرص التي تواجه
العالم اليوم وفي المستقبل من خالل بحوث غير منحازة ومستقلة وعالية الجودة لما فيه صالح
المجتمع ،ويقع كابسارك في الرياض بالمملكة العربية السعودية.
إشعار قانوني
© حقوق النشر  2019محفوظة لمركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية
(كابسارك) .ال يجوز استخدام هذا المستند أو أي معلومات أو بيانات أو محتوى يتضمنه
دون نسبته بشكل مالئم لكابسارك .كما ال يجوز إعادة إنتاج هذا المستند أو جزء منه
دون إذن خطي من كابسارك .وال ينشأ عن المعلومات الواردة في هذا المستند أي ضمان
أو تعهد أو أي مسؤولية قانونية –سواء مباشرة أو غير مباشرة -تجاه دقتها أو اكتمالها أو
فائدتها .كما ال يجوز أن يعتبر هذا المستند–أو أي جزء منه -أو أن يفسر كنصيحة أو دعوة
التخاذ أي قرار.
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النقاط الرئيسة
تتوقع المملكة العربية السعودية مضاعفة إنتاجها من الغاز الطبيعي خالل العقد المقبل .إذ ُي َتوقع أن يفي هذا
اإلمداد المحلي المتزايد بالطلب على الغاز من التنمية الصناعية في المملكة العربية السعودية ،واألهم من ذلك،
أن يحل محل الوقود السائل في قطاع الكهرباء لديها .فبالنظر إلى التنوع الموسمي القوي لقطاع الكهرباء ،يمكن
لتخزين الغاز تحت األرض (مخزون الغاز الجوفي) أن ُيساعد في ضمان توافر الغاز للوفاء بأقصى حمل للطاقة.
في هذا السياقُ ،نق ِّيم الجدوى الجيولوجية واالقتصادية لتخزين الغاز تحت األرض في المملكة العربية السعودية
المسال المسموح بها عدم وجودها ،وفي ظل
في ظل السيناريوهات المختلفة :مع وجود واردات الغاز الطبيعي ُ
انخفاض إنتاج الغاز المنزلي أو ارتفاعه .تعتبر حقول النفط المستنفدة أو طبقات المياه الجوفية األنسب لتخزين الغاز
في المملكة .ونوضح باستخدام نموذج شبكة الطاقة في البالد أنه في حالة ارتفاع إنتاج الغاز ،ستعتمد القدرة على
التخزين على تجاوز حد نقل الغاز الستخدامه في توليد الطاقة في فصل الصيف .وفي حالة انخفاض اإلنتاج ،سيسهل
تخزين الغاز استخدامه بصورة أكثر كفاءة بين القطاعات طوال السنةُ .يس َّتخدم صافي المكاسب الحالية -المعروف
بأنه المبلغ المخصوم للفروق السنوية في الفوائد والتكاليف -لتحديد الجدوى االقتصادية لتخزين الغاز.
قدر بنحو  900مليون دوالر في شبكة الطاقة
س ُيحقق الغاز بوجهٍ عام في حالة ارتفاع إمداد الغاز مكس ًبا إيجاب ًيا ُي َّ
بأكملها.
أما مع انخفاض إمداد الغاز ،ستتجاوز تكلفة تخزين الغاز لقطاع االستكشاف واإلنتاج (عمليات المنبع) فائدة
المحققة في القطاعات األخرى .
انخفاض التكاليف ُ
تشير النتائج إلى أن منشآت تخزين الغاز مواتية في حالة ارتفاع إنتاج الغاز المنزلي .وإذا تب َّين أن اإلنتاج أقل،
المسال أكثر منطقية.
ستكون واردات الغاز الطبيعي ُ
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الملخص
كانت أسعار الوقود في المملكة العربية السعودية
تاريخ ًيا أقل من قيم السوق الدولية .لذا ،تخطط الحكومة
السعودية لرفعها في األعوام المقبلة لتعكس تكلفة
إنتاجها أو قيمتها في األسواق الدولية (الرؤية السعودية
نحو أفضل .أبان مطر وأنور ()2017
 )2017 ،2030على ٍ
من خالل ظهور تقنيات توليد الطاقة المتجددة أن رفع
األسعار المحلية للوقود في المملكة العربية السعودية
سيؤدي إلى زيادة التقلبات الدورية الموسمية الستخدام
الغاز الطبيعي بما يتجاوز ما يمكن أن يحدث بسبب
التغييرات الموسمية في استخدام الطاقة الكهربائية
وحدها.
سيصل نقل الغاز إلى محطات الطاقة إلى الحد األقصى
في شهور الصيف التي يرتفع فيها حمل الطاقة .وس ُتقيد
أيضا توفر
االستخدامات الصناعية األخرى للغاز الطبيعي ً
الغاز المنزلي لتوليد الطاقة على مدار العام .وسيتم
الوصول إلى الحد األقصى في فصل الصيف ولكن
ليس خالل فترات انخفاض الحمل مثل الشتاء .بالتالي،
ستتطلب ندرة الغاز الطبيعي المنزلي وحدود نقله يوم ًيا
من مؤسسات الطاقة البحث عن طريقة أقل من حيث
التكلفة للوفاء بالطلب المتزايد على الكهرباء .فمع ارتفاع
أسعار الوقود على مر السنين ،تصبح تقنيات التوليد
المتجددة أكثر جاذبية من الناحية االقتصادية .وتتسم
التقنيات المتجددة بتكاليف هامشية منخفضة بمجرد
تركيبها ،مما يضعها في المرتبة األولى في ترتيب الجدارة
متغلبة بذلك على بعض محطات الغاز
في شهور الشتاء
ً
الطبيعي .وسيؤدي ذلك إلى زيادة التغييرات الموسمية
في استخدام الغاز.
تشمل األسئلة المطروحة ذات الصلة؛ كيف يمكن
تحقيق االستفادة القصوى من استخدام الغاز الطبيعي
المخصص لالستعمال المنزلي في نظام الطاقة
السعودي؟ هل سيعوض االستخدام الصناعي للغاز
الطبيعي في الشتاء التقلبات الموسمية في قطاع
الطاقة؟ تتصل هذه األسئلة على وجه التحديد بمورد
الغاز المنزلي ،أرامكو السعودية .ونحن ننظر في خياريين
محتملين للتخفيف يتم جمعهما في نموذج الطاقة لمركز

الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية الذي تم
معايرته للمملكة العربية السعودية:
القدرة على استخدام سعة خط األنابيب في الشتاء
لنقل الغاز الطبيعي إلى منشآت التخزين؛ ال تخزن
المملكة العربية السعودية غاز طبيعي في الوقت
خزن
الم َّ
الحالي .بعد ذلك ،س ُيس َّتخدم الغاز الطبيعي ُ
في فترات موسمية أخرى أو متى اقتضت الحاجة
إليه .وقد يوفر ذلك لمحطات الطاقة كميات أكبر
من الغاز الطبيعي مما كانوا سيحصلون عليه في
ونظرا ألن
الصيف نتيجة الحد األقصى لنقل الغاز.
ً
مزيدا من الغاز أثناء
تخزين الغاز الطبيعي سيوفر
ً
أيضا من عدد التقنيات المتجددة
الصيف ،فقد يقلل ً
المستخدمة.
تؤدي زيادة انتشار توليد الطاقة المتجددة المتغيرة
للوفاء بالطلب في فصل الصيف إلى تشغيل المولدات
الحرارية تحت عوامل طاقة منخفضة على مدار السنة.
وهذا من شأنه أن يدعو مشغل النظام إلى إصدار
تحفيزات مالية لرفع القدرة على توليد الطاقة لتشجيع
تشغيل المحطات الحرارية واالستثمار فيها (بالدك
آخرون  .)2005إذا كان من الممكن أن يساعد تخزين
الغاز الطبيعي في الوفاء بالطلب في الصيف ،سيؤدي
انخفاض تبني التوليد المتجدد للحد من ذلك بالنسبة
للمحطات الحرارية.
وقد يتحول الغاز الطبيعي غير المستخدم إلى
صناعات أخرى بخالف منشآت الطاقة في الشتاء.
يرتفع طلب الصناعات األخرى على الغاز الطبيعي
أيضا من خالل زيادة أسعار
وسيتم التأكيد على ذلك ً
النفط المحلي .إذ ُيركز هذا البحث على صناعات
األسمدة واألسمنت ألنهما ثاني أكبر مستهلك
للغاز الطبيعي بعد مرافق الطاقة.
ُتس َّتخدم ثالثة أنواع من تخزين الغاز تحت األرض عمل ًيا:
حقول النفط والغاز المستنفدة وطبقات المياه الجوفية
وكهوف الملح .يتم اختيار النوعين السابقين من
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الملخص
منشآت التخزين تحت األرض في هذا التحليل بسبب
التكوين الجيولوجي لشبه الجزيرة العربية .و ُيس َّتخدم
صافي المكاسب الحالية -المعروف بأنه المبلغ المخصوم
للفروق السنوية في الفوائد والتكاليف -لتحديد الجدوى
عموما ،سيحقق نظام الطاقة
االقتصادية لتخزين الغاز.
ً
مكاسب إيجابية تقدر بنحو  900مليون دوالر أمريكي مع
تخزين الغاز في حالة ارتفاع إمداد الغاز .ومع انخفاض إمداد
الغاز ،ستتجاوز تكلفة تخزين الغاز لقطاع االستكشاف
واإلنتاج (عمليات المنبع) فائدة انخفاض التكاليف

التي حققتها القطاعات األخرىُ .تس َّتمد التكاليف
المنخفضة من انخفاض أسعار النفط الناجمة عن السماح
للمستهلكين الذين ال يستطيعون استخدام الغاز في
فصل الصيف من القيام بذلك .وفي نهاية المطاف ،إذا
ارتفع إنتاج الغاز المنزلي ،فعندئذ ،تشير النتائج إلى أن
منشآت تخزين الغاز تعد الخيار األفضل لتجاوز حد النقل
إلى محطات توليد الطاقة .إذا تب َّين أن إنتاج الغاز منخفض
وحد النقل غير ُملتزم به ،ستصبح واردات الغاز الطبيعي
المسال الخيار األكثر منطقية.
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البنية التحتية للغاز الطبيعي في المملكة
العربية السعودية
تقع معظم اآلبار المنتجة للنفط والغاز في المملكة
العربية السعودية في الجزء الشرقي من البالد ،بما في
ذلك ،الحقول البحرية في الخليج العربي .وتمكن شبكة
الغاز الرئيسة لشركة أرامكو السعودية من نقل الغاز من
الخليج العربي إلى المناطق الوسطى والغربية والجنوبية
من المملكة .ومع ذلك ،فإن قيود سعة خط األنابيب
المفروضة على شبكة الغاز الرئيسة وارتفاع الطلب في
الشرق قد ق َّيدت نقل الغاز باتجاه الغرب؛ إذ أنه تاريخ ًيا،
منخفضا للغاية بدرجة ال تضمن إجراء
كان سعر الغاز
ً
مزيد من االستثمارات .وتدعو التصريحات األخيرة لشركة
أرامكو السعودية ووزارة الطاقة إلى مضاعفة إنتاج الغاز
الطبيعي المنزلي بين  2017و( 2027جريدة سعودي
جازيت  .)2017يشير ذلك إلى أن سعر الغاز سيرتفع في
المستقبل ليغطي اإلنتاج ذا التكلفة الهامشية المرتفعة.
ومع زيادة إنتاج الغازُ ،يتوقع أن تتوسع البنية التحتية
المرتبطة الستيعاب إمدادات الغاز الجديدة .وقد بدأت

شركة أرامكو السعودية في توسيع شبكة الغاز الرئيسة
وتخطط لزيادة سعتها أكثر ،بما في ذلك ،خط األنابيب
شرق -غرب بطول  1000كم (بالتس .)2017
نفترض أن البنية التحتية لتخزين الغاز الطبيعي في
المملكة العربية السعودية ستزود محطات توليد الطاقة
بالغاز الطبيعي أثناء الفترات القصوى لتحميل الطاقة
أي في فصول الصيف .وحتى اآلن ،ال يوجد سجل للبنية
التحتية للتخزين الموسمي أو الغاز الطبيعي المسال
في المملكة العربية السعودية .في الواقع ،توضح أحدث
اإلحصائيات أنه ليست هناك دولة في الشرق األوسط
تمتلك منشآت تخزين تحت األرض سوى إيران واإلمارات
العربية المتحدة .حيث تمتلك كال الدولتين ما مجموعه
 9.9مليار متر مكعب أو  %2.3من السعة العالمية
للتخزين تحت األرض (.)CEDIGAZ 2017
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تخزين الغاز الطبيعي واالستخدام الصناعي:
الخبرات العالمية والموسمية
التخزين الموسمي للغاز الطبيعي
يعد تخزين الغاز الطبيعي جز ًءا ال يتجزأ من سلسلة
توريده .ففي البلدان التي تواجه مجموعة واسعة النطاق
من التباين الموسمي في الطلب على الغاز ،قد ُيعزز
عادة
التخزين من أمن اإلمدادات .يشتري مشغلو النظام ً
الغاز ويحقنوه في وحدات تخزين في غير أوقات الذروة
ويسحبوه للبيع أثناء فترات ارتفاع الطلب ،مما يخلق
مراجحة بين فروق األسعار الموسمية (هينشي .)2017
ال توجد فرصة للمراجحة في المملكة العربية السعودية
ألنها ليس لديها سوق للغاز الطبيعي؛ حيث يوجد ُمنتج
وموزع واحد فقط ويكون للوقود سعر ثابت على مدار
السنة.
ُتس َّتخدم عمل ًيا ثالثة خيارات لتخزين الغاز تحت األرض
بشكل أساسي :آبار النفط والغاز المستنفدة وطبقات
ٍ
المياه الجوفية وتكوينات كهف الملح .يتم التمييز
بين خيارات تخزين الغاز الطبيعي من خالل قدرات الغاز
األساس وغاز العمليات ومعدل حقن الغاز في المنشأة
وخارجها وقدرات التدويرُ .يشير الغاز األساس إلى كمية
الغاز الطبيعي التي يتعين أن تكون موجودة في المنشأة
للحفاظ على الضغط الكافي لالستخراجُ .يقصد بغاز
العمليات كمية الغاز الطبيعي التي يمكن استخراجها.
يكون معدل حقن الغاز في المنشأة أعلى عندما توجد
كمية صغيرة من الغاز المخزن وينخفض مع امتالء منشأة
التخزين .ينعكس هذا االنسحاب من المنشأة حيث يرتفع
الضغط الثابت مع تخزين المزيد من الغاز .يشير التدوير
إلى عدد المرات التي يمكن فيها تخزين الغاز وسحبه
سنو ًياُ .يذكر أنه ال توجد حتى اآلن في الشرق األوسط
دولة تقوم بالتخزين تحت األرض سوى إيران واإلمارات
العربية المتحدة فقط ،وتعد جميع هذه المنشآت حقول
ونظرا لوجود
نفط وغاز مستنفدة (.)CEDIGAZ 2017
ً
بشكل
جميع الخيارات الثالثة للتخزين تحت األرض
ٍ
توفرها على السمات الجيولوجية
طبيعي ،يقتصر ّ
والجغرافية للمنطقة المحلية (هينشي .)2017

تمتلك الواليات المتحدة األمريكية  392منشأة عاملة
للتخزين تحت األرض -من بين إجمالي  672منشأة
عالمية -بسعة حوالي  134مليار كيلو متر مكعب .سلّ ط
طومسون وآخرون ( )2009الضوء على أن التخزين تحت
األرض في الواليات المتحدة األمريكية كان من المفترض
أن يوازن إمدادات الغاز بين شهور الشتاء األعلى في
الطلب وشهور الصيف األقل في الطلب .ومع ذلك،
فقد تضاءل الفرق بين الطلب الموسمي في السنوات
األخيرة حيث ارتفع توليد الطاقة بإحراق الغاز لتلبية أحمال
الصيف القصوى .ويوضح الشكل ( )1هذا التحول حيث
يعرض الكميات الشهرية من الغاز المخزن في الواليات
المتحدة؛ حيث ُت َضخ كميات كبيرة في التخزين خالل
شهور الصيف ويتم سحبها في فصل الشتاء.
تشمل البلدان األخرى التي لديها قدرة كبيرة على
التخزين تحت األرض :روسيا وأوكرانيا وكندا وألمانيا
وإيطاليا وهولندا .تستهلك هذه الدول جميعها المزيد
من الغاز الطبيعي خالل شهور الشتاء لتلبية الطلب على
خزن هذه
التدفئة .وبالنظر إلى ملف تعريف الطلبُ ،ت ّ
عادة كميات كبيرة من الغاز خالل أشهر الصيف
البلدان ً
وتظهر صافي عمليات السحب في فصل الشتاء .ومع
ذلك ،يتضح الفرق في الطلب على الغاز الموسمي في
المملكة العربية السعودية.
توضح الدراسة أن تضاريس المملكة العربية السعودية
تحتوي على جميع األنواع الثالثة ألشكال تخزين الغاز تحت
األرض .ويوضح الحسيني والحسيني ( )1990باإلضافة
إلى فولي ( )2006أن شمال شرق المملكة العربية
السعودية يحتوي على أجزاء من حوض الملح جوتنيا التي
يمكن استخدامها لبناء كهوف الملح .وتوجد العديد من
طبقات المياه الجوفية في المنطقة الغربية ال سيما
في تبوك (جاجو وآخرون  .)2016وبالنظر إلى المناطق
الغنية بالهيدروكربون في األجزاء الشرقية والوسطى
من البالد ،يمكن استخدام العديد من حقول النفط والغاز
المستنفدة في هذه المناطق للتخزين الموسمي .فقد
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تخزين الغاز الطبيعي واالستخدام الصناعي :الخبرات العالمية والموسمية
الشكل .1تقديرات تخزين الغاز أسبوع ًيا في الواليات المتحدة من  2013إلى .2017
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المصدر :إدارة معلومات الطاقة.

أصدر المسح الجيولوجي السعودي خرائط هيدروجيولوجية
تحدد خصائص طبقة المياه الجوفية في الدرع العربي
(التكوين الجيولوجي في المنطقة الغربية) ،وواصل مسح
المنطقة (المسح الجيولوجي السعودي  .)2018توجد
أيضا آثار لترسبات الملح في جازان وحولها في الجنوب
ً
الغربي وكذلك في السهول الساحلية جنوب وشمال
جدة (فولي  .)2006قد تترك أنشطة النفط والغاز في
آبارا
البحر األحمر وحوض المدين في شمال غرب البالد ً
مستنفدة يمكن استخدامها للتخزين.
ومن الناحية الفنية ،يمكن للمملكة العربية السعودية
إنشاء منشآت لتخزين الغاز على طول شبكة الغاز
الرئيسة في المناطق الشرقية أو الوسطى أو الغربية
مع خطوط التغذية التي توفر سهولة الوصول إلى الغاز.
ومع ذلك ،ستضمن منشأة تخزين في المنطقة الغربية
ي من مشاكل االزدحام المحتملة على
توافر الغاز وتجاوز أ ٍ

طول شبكة الغاز الرئيسة خالل شهور الصيف .ويمكن
أن تكون منشآت تخزين طبقة المياه الجوفية أفضل خيار
نظرا لقربها من مراكز
للتخزين في المنطقة الغربية ً
الطلب والجيولوجيا الخاصة بها.

استخدام الوقود الموسمي حسب الصناعة
ال ُيتاح للجمهور البيانات الموسمية للعمليات الصناعية
في المملكة العربية السعودية .ويشير ويجنز وإيتيان
( )2017إلى حقيقة أنه ال يوجد سوى عدد قليل من
الدراسات حول هيكل الطلب على الغاز الطبيعي في
الواليات المتحدة .وال تتناول مراجعتهم لهذه األبحاث
موسمية استخدام الغاز الصناعي.
يمكن توفير الغاز المتاح في فصل الشتاء في المملكة
نظرا لتصدير العديد من
العربية السعودية للصناعةً .
األسمدة المنتجة في المملكة العربية السعودية ،فقد
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تخزين الغاز الطبيعي واالستخدام الصناعي :الخبرات العالمية والموسمية
اعتمادا على وجهات
يختلف الطلب الموسمي عليها
ً
التصدير .وسيكون من المثير لالهتمام معرفة ما
إذا كانت نتائج النموذج تدعم هذا التأكيد .نضع هذه
بشكل أساسي في
الفرضية ألن الغاز الطبيعي سينتج
ٍ
المنطقة الشرقية حتى لو كان جز ٌء من الغاز المستقبلي
أيضا
غير المصاحب بالنفط سيأتي من البحر األحمر .تقع ً
معظم مصانع األسمدة في المنطقة الشرقية وترتبط
بالفعل بشبكة الغاز الرئيسة .قد يكون من األفضل

تحويل الغاز إلى مصانع األسمدة القريبة في فصل الشتاء
بدال من تخزين
وتخزين األسمدة لموسمها المرتفع ً
الغاز لتوليد الطاقة .سنستكشف هذه المفاضلة بين
التخزين الموسمي لتوليد الطاقة واالستخدام الصناعي
الموسمي .تمثل اإلصدارات السابقة من نموذج الطاقة
لمركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية
لتشغيل صناعة األسمدة سنو ًيا في حين تمثلها الدراسة
بحسب المواسم للسماح بالمرونة الموسمية.

الشكل  .2االستخدام الشهري للغاز الطبيعي في الواليات المتحدة (.)2017-2010
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المصدر :إدارة معلومات الطاقة ( 2018أ).
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نهج التحليل
عنصر النمذجة
يعتبر نموذج الطاقة لمركز الملك عبد الله للدراسات
أداة طورها المركز ( )2016للمساعدة
والبحوث البترولية ً
في تقييم عواقب السياسات البديلة التي تؤثر على إنتاج
الطاقة واستخدامها داخل المملكة العربية السعودية.
حيث يسمح بتحليل جميع خيارات االستخدام الموسمي
أيضا تشغيل
للغاز في وقتٍ واحدٍ مع األخذ في االعتبار ً
نظام الطاقة بأكملهِ .صيغ النموذج كمشكلة تكامل
مختلطة تتيح النظر بسهولة في أسعار السلع في كل
قطاع مستهلك تنحرف عن تكاليف اإلنتاج الهامشية
قسم البالد إلى
الخاصة بها (مورفي وآخرون  .)2016و ُت ّ
أربع مناطق بنا ًء على مناطق تشغيل الشركة السعودية
للكهرباء لتأخذ في االعتبار اختالف الظروف المناخية
واالجتماعية واالقتصادية .يوضح الشكل ( )3القطاعات
الممثّلة في النموذج وتدفقات سلع الطاقة فيما بينها.
على سبيل المثال ،يمكن لصناعة البتروكيماويات
استخدام منتج زيوت مكررة مثل النفثا ولكنها قد تزود
محطات التكرير بإيثر ثالثي بوتيل اإليثر ( )MTBEالذي
س ُيمزج مع مكونات البنزين األخرى.

بالنسبة لتوليد الكهرباء ،يأخذ النموذج في االعتبار
تشغيل محطات الطاقة في الصيف والشتاء وفترة
موسمية متوسطة وأنواع يومين باألسبوع وعطلة نهاية
قسم ملفات التعريف اليومية
األسبوع/العطالتُ .ت َّ
الناتجة على مدار  24ساعة إلى ثمانية قطاعات حمل غير
موحدة .وبالتالي ،تمثل ستة منحنيات يوم ًيا الطلبات
على الحمل لكل منطقة .ويسمح ذلك بنموذج يمكن
التحكم فيه ويمكن حله في إطار زمني معقول.
ندرج ميزات إضافية في نموذج كابسارك للطاقة
للمساعدة في تناول الموضوع قيد النظر .ونسمح
اآلن بالتشغيل الموسمي في قطاع استكشاف وإنتاج
أيضا ميزات تخزين الغاز
النفط والغاز الطبيعي .نضيف ً
الطبيعي الموسمية في النموذج على النحو الموضح في
الملحق (أ) .وكما يشير تنفيذنا ،ينصب اهتمامنا الرئيس
عندما يتعلق األمر بالتخزين على دعم االستخدام
الموسمي للغاز الطبيعي في الشركات الصناعية

المستخدم في هذا التحليل.
الشكل  .3إصدار نموذج الطاقة لمركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية ُ
اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻤﺤﻠﻲ واﻟﺼﺎدرات
واﻟﻮاردات

اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻤﺤﻠﻲ واﻟﺼﺎدرات

اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻤﺤﻠﻲ ﻟﻠﺒﻠﺪﻳﺔ

اﻷﺳﻤﻨﺖ

اﻟﺒﺘﺮوﻛﻴﻤﺎوﻳﺎت
واﻷﺳﻤﺪة

ﺗﺤﻠﻴﺔ
اﻟﻤﻴﺎه

ﺗﻜﺮﻳﺮ اﻟﻨﻔﻂ

اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء

اﺳﺘﻜﺸﺎف وإﻧﺘﺎج
اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻐﺎز

اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺨﺪام
اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ واﻟﺼﺎدرات
واﻟﻮاردات

اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ
اﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ

اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺨﺪام
اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ واﻟﺼﺎدرات

ﺳﻜﻨﻲ

المصدر :مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية (كابسارك)
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نهج التحليل
وشركات توليد الطاقة .نحن ال نهدف بالضرورة إلى
تسهيل مراجحة األسعار ألن المملكة العربية السعودية
وتحدد الحكومة سعر الغاز الطبيعي.
ليس لديها سوق،
ِّ
ُيمثَّل تخزين الغاز في نموذج كابسارك للطاقة إما
بطبقات المياه الجوفية في المناطق الوسطى والغربية
والجنوبية أو خزانات النفط والغاز المستنفدة في شرق
البالد .ويمنع نقص تكوينات الملح في المناطق الثالث
السابقة استخدام كهوف الملح ،وتحتوي المنطقة
الشرقية بالفعل على خيارات الخزانات المستنفدة .يتطلب
ضخ الغاز الطبيعي في التخزين بعض الطاقة للضاغط
عالوة على
الذي يمثله فقد الغاز أثناء عملية التخزين.
ً
ذلك ،نحافظ على نسبة مئوية معينة من الغاز الطبيعي
المخزن كغاز أساسي (وسادة).
ّ
ثان ًيا ،جرى توسيع صناعات البتروكيماويات واألسمدة
واألسمنت لتشغيلها موسم ًيا .وبالتالي استخدام الغاز
الطبيعي والمواد الخام موسم ًيا .،و ُيوزع الطلب اإلقليمي
السنوي على سلع كل صناعة عبر المواسم من خالل
أخذ المتوسط المرجح فيما يتعلق بالوقت .ويصف مطر
والشرفاء ( )2017قدرة النموذج الفرعي لقطاع األسمنت
في نموذج كابسارك للطاقة على تخزين األسمنت
سنو ًياُ .يمثل تخزين األسمنت الموسمي اآلن بطريقة
مماثلة لتخزين الغاز الطبيعي ،ولكن دون متطلبات الغاز
األساسي والحاجة إلى ضاغط عند تخزين األسمنت .لذلك
من الناحية النظرية ،يمكن لشركات األسمنت أن تختار
استخدام الوقود في موسم واحد وتخزين المنتج النهائي
بتكلفة تشغيلية وتوصيله للعمالء في موسم آخر.
تضيف هذه الصناعات الثالث إلى موسمية قطاعي
توليد الكهرباء وتحلية المياه .وإلدارة عدد المتغيرات في
نموذج كابسارك للطاقة اخترنا التشغيل السنوي لقطاع
تكرير النفط .تتضمن بعض الميزات اإلضافية التي تمت
إضافتها إلى هذا اإلصدار من النموذج والتي لم ُتوثق
مسبقا ما يلي:
ً
القدرة على استيراد الغاز الطبيعي المسال في قطاع
النفط والغاز.

ُتمثل واردات الغاز الطبيعي المسال على أنها واردات
في جميع المناطق باستثناء منطقة التشغيل
الوسطى ،حيث إن المنطقة الوسطى غير ساحلية.
ُيمكن تركيب وحدات التخزين العائمة وإعادة تحويل
الغاز الطبيعي إلى طبيعته على طول السواحل.
ُيمكن نقل الغاز الطبيعي المسال عبر قناة السويس
من البحر األبيض المتوسط لخدمة المناطق الغربية
أو الجنوبية.
كافتراض للنمذجة ،ال ُتستخدم الواردات المحتملة إال
كوقود لتوليد الطاقة.
عالوة على ذلك ،فرضت اإلصدارات السابقة من النموذج
ً
حدودا الستخدام الغاز الطبيعي لقطاع الطاقة في
ً
بعض المناطق داخل المملكة العربية السعودية .ونفرض
اآلن هذه الحدود القصوى على المستوى الوطني،
ويوزع النموذج التوزيع اإلقليمي للغاز على النحو األمثل.
وتسمح هذه المراجعة بأي توسع مستقبلي في شبكة
الغاز الرئيسة من شأنه أن يغير التوزيع اإلقليمي
الستخدام الغاز.
فيما يتعلق بالنقطة السابقة ،طبقت اإلصدارات
السابقة من نموذج كابسارك للطاقة حدود استخدام الغاز
قيدا في النموذج الفرعي
الطبيعي سنو ًيا .لقد أضفنا ً
لقطاع الكهرباء لمراعاة متوسط االستخدام اليومي للغاز
الطبيعي بواسطة مولدات الكهرباء لاللتزام بقدرة النقل
اليومية؛ ويرد ذلك في الملحق أ.
إن صرف النظر عن الحد اليومي عند استخدام نموذج
الطاقة لمركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث
البترولية في التحليالت السابقة يعني أن النموذج انتهك
قدرة نقل الغاز في أشهر الصيف عالية التحميل .وكان
من ذلك ليقلل من أهمية تقنية التوليد البديلة التي يتم
بناؤها ،ألنه في الحياة الواقعية ،ستكون قدرة النقل
ملزمة في الصيف ،ويجب أن يبحث نظام الطاقة عن
وسائل بديلة لتلبية الطلب .على الرغم من أن التقسيم
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األدق للعام مرغوب فيه ،ال يمكننا توسيع النموذج أكثر
ألنه يتأرجح على حافة قابلة للتتبع .وال يمكننا تطبيق هذا
التغيير إال على قطاع الطاقة الكهربائية ألن لدينا توقعات
بقدرة نقل يومية من وزارة الطاقة والصناعة والثروة
المعدنية .وال نمتلك بيانات مماثلة للقطاعات األخرى.
تمت إضافة المحطات الكهرومائية لتخزين مياه البحر
بالضخ على أنها تقنية طاقة محتملة .يمكن استخدام
المحطات الكهرومائية لتخزين مياه البحر بالضخ للمساهمة
في احتياطيات التشغيل لدعم توليد الطاقة المتجددة
المتقطعة .يرد في الملحق ب تنفيذه في نموذج الطاقة
لمركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية.

باستخدام نموذج الطاقة لمركز
الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية
حتى عام 2030
تجرى معايرة الشرط األولي للنموذج حتى عام .2015
ويوضح القسم الفرعي التالي والمالحق أ وب وج الكثير
من مدخالت البيانات من عام  2015إلى عام .2030
و ُيشغل النموذج حتى عام  .2030ومع ذلك ،ينطوي
النهج متعدد الفترات على القطاعات التي تتخذ قراراتها
التشغيلية واالستثمارية التي تتطلع إلى المستقبل لمدة
أربع سنوات بصفة مستمرة.
تنظر القطاعات في السنوات األربع األولى للتخطيط
في عام  .2015وفي السنة الثانية ،تأخذ في االعتبار
السنوات األربع التي تلت ذلك ،مع إسقاط السنة األولى
من السنوات األربع األولى وإضافة سنة أخرى في النهاية.
ويستمر النموذج في هذه العملية حتى تصل القطاعات
في نهاية المطاف إلى فترة زمنية تقل عن أربع سنوات من
عام  ،2030وعند هذه النقطة يتم تقليل عدد السنوات
التي يمكن أن تتوقعها القطاعات .وفي السنة األخيرة من
التحليلُ ،يشغل النموذج في إطار الحالة المستقرة ،على
بشكل غير محدود ،حيث
افتراض أن السنة الماضية تتكرر
ٍ
ُتحسب تكاليف االستثمار سنو ًيا بالكامل وبالتالي جعلها
قابلة للمقارنة مع التكاليف التشغيلية للتقنيات .ستؤثر

هذه الطريقة الديناميكية التكرارية في مواجهة صناع
القرار في صناعة عدم اليقين حول المستقبل.
على سبيل المثال ،تضاعفت أسعار الغاز الطبيعي
بشكل مفاجئ في عام  ،2016وهو أمر لم
المحلية
ٍ
تكن القطاعات المستهلكة تتوقعه .وال يأخذ النموذج
في االعتبار أي توقع لخطة إصالح األسعار لعام 2016
بشكل صحيح تخطيط
في عام  .2015ويمثل النموذج
ٍ
القطاعات في عام  .2015سيغير تشغيل النموذج مع
القطاعات القادرة على توقع خطة إصالح األسعار لعام
 2016قراراتهم في عام .2015

تقييم خيارات السياسة
جرى تصميم مجموعتين من سيناريوهات السياسة
لتقييم جدوى التخزين الموسمي للغاز الطبيعي من
المصادر المحليةُ .تعرف كل مجموعة بتوقعات إمدادات
الغاز عالية أو منخفضة المبيعات المحلية ،كما هو
مبين في الشكل  .4تنص أرامكو السعودية ()2017
على أن حوالي  3كوادريليون وحدة حرارية بريطانية
( 7.9مليار قدم مكعب في اليوم) من مبيعات الغاز
الطبيعي السعودي جرى إنتاجها في عام  ،2015و3.15
كوادريليون وحدة حرارية بريطانية ( 8.3مليار قدم مكعب
في اليوم) في عام  .2016وفي حالة إمدادات الغاز
المرتفعة ،نقدر أن تصل إمدادات الغاز للمبيعات المحلية
خط ًيا إلى  2.5ضعف قيمة عام  2015بحلول عام ،2030
في حين أنه في حالة إمدادات الغاز المنخفضة ُتستخدم
قيمة مضاعفة قدرها  1.5مرة .أفادت بالتس ()2017
أن المملكة العربية السعودية تخطط لتوسيع شبكة
الغاز الرئيسة لتحقيق قدرة إنتاجية تبلغ  12.5مليار قدم
مكعب في اليوم من مبيعات الغاز بحلول عام .2020
وستكون خطة التوسعة هذه متوافقة مع حالة توقعات
إمدادات الغاز العالية لدينا إذا تم مضاعفة حد النقل
يوما في السنة.
اليومي بمعدل ً 365
يعد متوسط تكلفة االستخراج لقطاع االستكشاف
واإلنتاج أعلى في حالة اإلمدادات المرتفعة ألن أي
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نهج التحليل
الشكل  .4توقعات مبيعات إمدادات الغاز الطبيعي من مصادر محلية
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زيادات أخرى في إمدادات الغاز ستكون في الغالب غير
مرتبطة .وباتباع اليوسف وستيفنز ( ،)2011نقدر أن
تكلفة اإلنتاج الهامشي للغاز غير المصحوب بالنفط ثابتة
عند  4دوالرات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية بالقيمة
الحقيقية .ويتم اعتبار التكلفة الحدية للغاز المصحوب

صفرا ألنها ناتج ثانوي إلنتاج النفط.
بالنفط
ً
ندرس خيارات السياسة األربعة في كلتا المجموعتين،
كما هو موضح في الجدول  .1تجمع خيارات السياسة
هذه بين اثنين من وسائل السياسة :ما إذا كان ُيسمح

الجدول  .1سيناريوهات السياسة التي تم النظر فيها في حاالت إمدادات الغاز الطبيعي المحلي المرتفعة والمنخفضة

الغاز الطبيعي المسال والتخزين
انتفاء وجود الغاز الطبيعي المسال مع التخزين
الغاز الطبيعي المسال دون التخزين
انتفاء وجود الغاز الطبيعي المسال و التخزين

السماح باستيراد الغاز الطبيعي خيار االستثمار في شركات
تخزين الغاز الطبيعي المحلي
المسال لمحطات الطاقة
√
√
√
√
-
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نهج التحليل
لشركات الطاقة باستيراد الغاز الطبيعي المسال ،وما إذا
كان قطاع استخراج وإنتاج النفط والغاز يسمح باالستثمار
في شركات تخزين الغاز .بالنسبة لكل مجموعة ،ال
تحتوي الحالة المرجعية التي ُتقارن فيها الحاالت الثالث
األخرى على تخزين للغاز الطبيعي وال تستورد الغاز
الطبيعي المسال.
تدرس المجموعتان زيادات أسعار الوقود التي تتوافق مع
اإلصالحات السعرية المخطط لها .وكانت آخر مرة تم فيها
رفع أسعار الوقود الصناعي في عام  .2016نفترض أن
أسعار الوقود س ُترفع تدريج ًيا مرة أخرى ،كما هو مبين
في الشكل  ،5ابتدا ًء من عام  .2019لتتوافق مع رؤية
أيضا أن أسعار
المملكة العربية السعودية  ،2030نفترض ً
النفط الخام والمنتجات البترولية المكررة ستصل إلى
معايير عالمية بحلول عام  .2023و ُترتبط أسعار البروبان
والنافثا المقدمة لمنتجي البتروكيماويات بتكلفة وشحن

استمرارا للسياسة الحالية
النافثا في اليابان؛ و ُيعد ذلك
ً
(المؤتمر الدولي لنظم المعلومات .)2013
تحدد الحكومة أسعار الغاز الطبيعي المحلي واإليثان
بمستوياتهما الحالية المحددة .في عام  ،2015كان
سعر الميثان واإليثان  0.75دوالر لكل مليون وحدة
حرارية بريطانية .تم رفع أسعارهما في عام  2016إلى
 1.25دوالر لكل مليون وحدة حرارية بريطانية و1.75
دوالر لكل مليون وحدة حرارية بريطانية على التوالي.
و ُيستخدم السعر الذي يتناسب مع أسعار السوق
اعتبارا من  2018وما بعده في هذا التحليل .في ظل
ً
افتراض التوازن التنافسيُ ،تحدد حالة تناسب األسعار
في السوق من خالل النموذج على أنه السعر الذي
يتقاطع عنده منحنيا العرض والطلب على الغاز .ويوضح
قسم النتائج والنقاش هذا األمر .ونتوقع زيادة سلسلة
السعرين مع انخفاض إمدادات الغاز .هذا الشرط يعني أن

الشكل  .5أسعار المنتجات النفطية والغاز الطبيعي المسال المقدمة إلى شركات الكهرباء والمياه والقطاعات الصناعية
في نموذج الطاقة لمركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية
20
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نهج التحليل
السيناريوهات ال تتطلب فرض حصص أو أنصبة قطاعية
معتمدة من الحكومة ،ألن النموذج سيخصص الموارد
المتاحة على النحو األمثل لكل قطاع.
نستخدم أسعار الغاز الطبيعي المسال الفصلية ،حيث
بشكل
نتوقع أن س ُيستورد الغاز الطبيعي المسال
ٍ
أساسي في أشهر الصيف لتلبية أحمال الطاقة العالية.
وإذا تبين أن هذا صحيح ،نريد أن يفكر النموذج في
انخفاض أسعار الغاز الطبيعي المسال في فصل الصيف.
وبالنظر إلى أن الطلب العالمي على الغاز الطبيعي يبلغ
ذروته في أشهر الشتاء لغرض التدفئة ،ستكون أسعار
الغاز الطبيعي المسال أقل خارج هذه الفترة .يتم تقريب
سعر واردات الغاز الطبيعي المسال باستخدام نموذج
الغاز العالمي نيكسانت باعتباره سعر هنري هب الفصلي
الحقيقي باإلضافة إلى تكلفة تسييل أساسية وتكلفة
رسم مرور عبر قناة السويس وتكلفة شحن تختلف مع
مرور الوقت نتيجة الرتفاع أسعار النفط المتوقعة .يحتوي
نموذج الغاز العالمي نيكسانت على مجموعة واسعة من
تكاليف التسييل حسب المرافق .ونقدر تكلفة التسييل
بقيمة  2.18دوالر لكل مليون وحدة حرارية بريطانية،
ولكن التكاليف الفعلية تتراوح بين أقل من  2دوالر لكل
مليون وحدة حرارية بريطانية إلى ما يقرب من  5دوالر لكل
مليون وحدة حرارية بريطانية.
ُيستمد السعر الدولي الحقيقي واإلنتاج المحلي للنفط
الخام والناتج اإلجمالي الحقيقي لصناعات األسمنت
والبتروكيماويات واألسمدة من النموذج االقتصادي
العالمي ألكسفورد والنموذج الصناعي العالمي.
نستخدم قدرات خطوط األنابيب اإلقليمية لمعايرة البنية
وفقا
التحتية للغاز الطبيعي،
اعتبارا من عام ً ،2015
ً
حرا
لقاعدة بيانات آي إتش إس ميدستريم .ويعد النموذج ً
في اتخاذ القرارات بشأن ما إذا كان يجب زيادة االستثمار
في خطوط األنابيب بعد ذلك .يصف الملحق ج البيانات
واالفتراضات النموذجية األخرى ،بما في ذلك مقاييس
تخزين الغاز.

يمثل االستخدام المستمر للمحطات التي تعمل بالوقود
والتي تعمل على توليد مشترك للطاقة وتحلية المياه
مع رفع أسعار الوقود مشكلة مثيرة للجدل .وسيزداد
الطلب على المياه الصالحة للشرب في المملكة العربية
نتيجة الرتفاع عدد السكان وسحب أو استنفاد
السعودية
ً
موارد المياه المنزلية غير المتجددة .وقد يستدعي ذلك
التشغيل المستمر لمحطات التوليد المشترك ،حتى
مكلفا .ولمعالجة هذا األمر ،نفترض
لو كان استخدامها
ً
أن محطات التوليد المشترك للطاقة والمياه الموجودة
في المناطق الغربية والجنوبية ستحصل على ائتمانات
إلنفاق النفط الخام وزيت الوقود الثقيل ،بحيث ال تزال
كميات النفط المستهلكة في عام  2015تحصل على
أسعار مدعومة من خالل إصالحات األسعار .وسيسمح
لهم هذا الترتيب بالعمل اقتصاد ًيا ،حيث تتحمل الحكومة
تكلفة االئتمان .ولقد أخذنا بالفعل في االعتبار الخطط
االستثمارية الحالية لمحطات الطاقة ومرافق تحلية
المياه ،وأي محطات إضافية لتحلية المياه مدمجة في
النموذج تمثل ارتفاع أسعار الوقود.
ال نضمن الدعم المالي الستخدام الغاز الطبيعي في
محطات التوليد المشترك ،ألنه ُيستخدم في الغالب في
بشكل
المنطقة الشرقية حيث قد تتكيف البنية التحتية
ٍ
أسرع .ويرجع ذلك إلى وجود أرامكو السعودية وبنيتها
شكل
التحتية المالئمة للغاز في تلك المنطقة .وس ُت ّ
األوقات المستغرقة في البناء لمحطات التناضح
العكسي العقبة الوحيدة التي يجب التغلب عليها.
أعلن مكتب تطوير مشاريع الطاقة المتجددة بوزارة
الطاقة خطط الستخدام  9.5جيجاواط من توليد الطاقة
الشمسية الكهروضوئية والطاقة الشمسية المركزة
والتوربينات الريحية الساحلية بحلول عام  .2023ويتم
إدخال كل محطة ،عن طريق التقنية والمنطقة ،في
نموذج الطاقة لمركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث
البترولية كمحطات مخطط لها ،وال نسمح بأي إضافات
حرا في اتخاذ قرارات
أخرى حتى عام  .2023ويعد النموذج ً
استثمارية قابلة للتجديد بعد عام .2023
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النتائج والمناقشة
تتمثل نتائج االهتمام في سعر الغاز الطبيعي الذي
يتناسب مع أسعار السوق في حاالت إنتاج الغاز ومستويات
وتكاليف التخزين اإلقليمي للغاز الطبيعي واستخدامه
القطاعي وأي تغييرات في قرارات االستثمار من شركات
الكهرباء إذا أمكن توفير المزيد من الغاز في الصيف بما
أيضا على التأثيرات
يفوق الحد األقصى اليومي .وسنعلق ً
التي ستحدثها واردات الغاز الطبيعي المسال في هذه
تقييما لفعالية التكلفة للتأثير الذي
النتائج وسنقدم
ً
ستحدثه واردات الغاز الطبيعي المسال في نظام الطاقة
في المملكة العربية السعودية ونظام الطاقة ككل.

المتاحة من الغاز .يوضح الشكل  6أن السعر الحالي للغاز
الطبيعي البالغ  1.25دوالر لكل مليون وحدة حرارية
بريطانية يتماشى مع حالة تناسب األسعار في السوق
الخاصة به .وذلك ألن سعر بديل الوقود سيكون هو سعر
النفط الخام ،والذي يبلغ حال ًيا  6.35دوالر للبرميل .في
السنوات المقبلة ،سيرتفع سعر النفط الخام المحلي مع
ارتفاع أسعار بدائل الوقود األخرى المحتملة .وبمجرد أن
مكلفا للغاية الستخدامه في
يصبح سعر النفط الخام
ً
نظام الطاقة سينفصل سعر الغاز الطبيعي عن سعر
النفط.

سعر الغاز الطبيعي

بسبب زيادة ندرة الغاز الطبيعي في حالة انخفاض إنتاج
الغاز ،ستكون أسعاره التي تتناسب مع أسعار السوق
بشكل ملحوظ من أسعار حالة ارتفاع اإلنتاج.
أعلى
ٍ
ويقترب السعر في حالة انخفاض اإلنتاج من سعر استيراد
الغاز الطبيعي المسال في السنوات األخيرة من الفترة
المذكورة ،مما يشير إلى أنه قد يتم إجراء بعض واردات
الغاز الطبيعي المسال خالل هذا الوقت .في ظل حالة

يتم توفير كل الغاز الطبيعي المستخدم حال ًيا في المملكة
العربية السعودية من خالل اإلنتاج المحلي ،حيث أن
المملكة ال تتاجر في الغاز .لم تلبي إمدادات الغاز الطلب
على سعر الغاز الطبيعي المحلي لعام  .2015وبالتالي،
كان على الحكومة التدخل عن طريق تقنين الكمية

الشكل  .6سعر الغاز الطبيعي الذي يتناسب مع أسعار السوق لسيناريوهات إمدادات الغاز المحلية العالية والمنخفضة حتى عام
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النتائج والمناقشة
توافر ارتفاع الغاز المحلي ،يرتفع السعر الذي يتناسب
مع أسعار السوق إلى حوالي  4.50دوالر لكل مليون
وحدة حرارية بريطانية بحلول عام  2024وينخفض إلى
حوالي  1.50دوالر لكل مليون وحدة حرارية بريطانية
بعد ذلك حتى عام  .2030وستؤدي مستويات اإلمداد
من عام  2025إلى تقييد االقتصاد السعودي ،كما في
السنوات السابقة .ويعتمد هذا على افتراضاتنا الخاصة
بحمل الطاقة المتوقع والطلب من الصناعة ،كما ورد
تفصيال في الملحق ج .ولن تكون هناك حاجة لواردات
ً
الغاز الطبيعي المسال حيث سيكون هناك توفر كبير
للغاز .وعلى هذا النحو ،فإننا نركز على نتائج اثنين من
سيناريوهات التخزين.
ُيمكن مالحظة أنه في حالة انخفاض إنتاج الغاز ،سينتج
عن السيناريو الذي ال يحتوي على تخزين للغاز وال استيراد
للغاز الطبيعي المسال أعلى سعر غاز طبيعي يتناسب
مع أسعار السوق .وذلك ألن المملكة ال تملك مصادر
بديلة للغاز أو وسيلة لتخزينه .ويحقق سيناريو “وجود
واردات الغاز الطبيعي المسال ولكن ال يوجد تخزين للغاز”
ثاني أعلى مجموعة من األسعار .وتتساوى أسعار الغاز
تقري ًبا في السيناريوهات مع تخزين الغاز وتلك التي مع
أو بدون واردات الغاز الطبيعي المسال .وتتقارب القيم
بنهاية عام  2030إلى  7دوالر لكل مليون وحدة حرارية
بريطانية لجميع خيارات السياسة.

التخزين الموسمي واستخدام الغاز الطبيعي
بواسطة شركات الطاقة
إذا تحققت حالة ارتفاع إنتاج الغاز الطبيعي ،ال يزال حد نقل
الغاز يقيد نظام الطاقة خالل فصل الصيف .وبالتالي،
رخيصا ،نرى االستثمار في الطاقة
حتى عندما يكون الغاز
ً
نظرا لحد النقل ،تخزن مرافق الغاز الطبيعي ما
المتجددةً .
يصل إلى  37تريليون وحدة حرارية بريطانية ( 36مليار قدم
مكعب) من الغاز الطبيعي في أوائل منتصف عام .2020
تم بناء هذه المرافق في المناطق الغربية والجنوبية ،التي
ال تملك بنية تحتية للغاز بالمستوى المطلوب .بمجرد
التركيب ،ستحل مرافق التخزين هذه حوالي  300ميجاواط

من السعة الكهروضوئية بحلول عام  .2030لن يتم إجراء
أي واردات للغاز الطبيعي المسال في حالة ارتفاع اإلنتاج،
كما هو مبين في األسعار التي تتناسب مع أسعار
السوق .وستكون كمية الغاز الطبيعي من المصادر
المحلية كافية لتلبية الطلبات المحلية من قطاعي الطاقة
والتصنيع في الصيف.
ُيمكن اعتبار قيمة التخفيف من قيود النقل هذه بمثابة
المتغير المزدوج للقيد نفسه ،كما تمت مناقشة األمر
في الملحق أ .ويوضح المتغير مقدار نظام الطاقة الذي
سيقلل من تكلفته اإلجمالية عن طريق السماح بوحدة
واحدة أخرى من الغاز الطبيعي التي يجب أن ُتنقل إلى
محطات الطاقة .بدون التخزين ،تبلغ تكلفة نظام الطاقة
في حالة ارتفاع اإلنتاج  342دوالر لكل مليون وحدة حرارية
بريطانية في اليوم في عام  ،2030مقابل  43دوالر لكل
مليون وحدة حرارية بريطانية يوم ًيا مع التخزين.
قد ال يزال تخزين الغاز الطبيعي مناس ًبا للقطاعات
المستهلكة في بيئة انخفاض إنتاج الغاز .وفي هذه الحالة،
لن تكون حدود نقل الغاز في الصيف مشكلة .ال يوجد
ما يكفي من الغاز من أجل التشغيل المشترك لمنتجي
الطاقة والقطاعات األخرى في فصل الصيف .وبالتالي،
الفعال
ثمة حاجة إلى مرافق التخزين لتسهيل االستخدام ّ
للغاز بين الصناعات على مدار الفصول“ .الكفاءة” ُيقصد
بها في هذا السياق المرونة في إنتاج الغاز في موسم أو
عام واحد لتلبية الطلب في فترة أخرى.
تظهر نتائج النموذج أن التخزين في حالة انخفاض اإلنتاج
يقع بشكل أساسي في المناطق الشرقية والوسطى
والغربية من المملكة العربية السعودية .ويوجد حوالي
 1.900تريليون وحدة حرارية بريطانية ( 1.832مليار قدم
مكعب) لتخزين الغاز على المستوى الوطني بحلول عام
 ،2022بتكلفة  11.5مليار دوالر؛ تم بناء القدرات ذاتها
مع وبدون واردات الغاز الطبيعي المسال .ويوضح الشكل
 7الغاز الطبيعي المخزن على مستوى المملكة ،من خالل
مواسم حالة انخفاض إنتاج الغاز .ثمة فرق ضئيل بين كال
سيناريوهي الغاز الطبيعي المسال.
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النتائج والمناقشة
الشكل  .7الغاز الطبيعي المخزن من خالل قطاع استكشاف وإنتاج النفط والغاز مع واردات الغاز الطبيعي المسال وبدونه ،لحالة
إنتاج الغاز المنخفضة
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قد يتم توزيع كمية الغاز المخزن على نظام الطاقة
أو الصناعات األخرى على غرار نموذج الطاقة لمركز
الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية .ونقلل
السيناريوهات إلى أربعة سيناريوهات للنظر في
االختالفات في االستخدام الوطني لمحطات الطاقة
للغاز :واردات الغاز الطبيعي المسال مع أو بدون تخزين
الغاز الطبيعي لإلنتاج المنخفض والمرتفع للغاز ،كما هو
مبين في الجدول .1
توضح األشكال من  8إلى  11استخدام منتجي الطاقة
الموسمي للغاز حتى عام  2030للسيناريوهات األربعة،
فال يحدث شيء غير متوقع في ظل سيناريو إنتاج
الغاز العالي ،ويسمح سيناريو التخزين لقطاع الطاقة
باستخدام المزيد من الغاز الطبيعي المحلي في فصل
الصيف حتى عام  ،2030حيث تضاءل نمو استخدام الغاز
في نهاية الفترة التي تنظر في اإلزاحة التدريجية لمحطات
التوربينات البخارية مع محطات دورة مشتركة أكثر كفاءة.

مع واردات الغاز الطبيعي المسال ،يوجد اختالفات كبيرة
في استخدام مرافق الطاقة للغاز المحلي في حالة
انخفاض إنتاج الغاز مع وبدون تخزين وذلك في أعوام
2019إلى 2021و 2025و 2026و ،2028ويمتنع قطاع
الطاقة في األعوام 2019إلى 2021عن استخدام
الغاز الطبيعي مع تفضيل االستفادة منه في األعوام
الالحقة عندما يكون هناك مخزون غاز ،وتستمر أسعار
الوقود في االنخفاض بما يكفي في الفترة 2019إلى
 2021حتى يستخدم القطاع النفط الخام بطريقة أكثر
فعالية من حيث التكلفة ،وستستفيد مرافق الطاقة في
عامي  2025و  2026بدون تخزين الغاز ،من توافر الغاز
الطبيعي المسال للسماح باالستخدام المحلي للغاز
وعموما ،يقلل قطاع الطاقة من
في القطاعات األخرى،
ً
استهالكه للغاز في فصل الصيف في أواخر عام 2020
نظرا لوجود عدد أكبر من محطات الطاقة الكهروضوئية
ً
ومحطات الطاقة الشمسية بسبب انخفاض تكاليفها،
كما يوضح الشكل  ،8وبدون تخزين الغاز الطبيعي ،يكون
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النتائج والمناقشة
االنخفاض في استخدام الغاز من صيف  2026حتى
حدة من فصل الشتاء.
صيف  2030أكثر ً

إلى نموذج تخزين الغاز الطبيعي في تلك السنة لصالح
استخدامه في السنوات الالحقة.

يوجد مقياس آخر ممثّل في المعادلة  1والموضحة في
الشكل  ،12حيث تتناول المرافق ( )Gاستهالك الغاز
في سيناريوهين إلنتاج الغاز المرتفع وتعرض االختالفات
في التقلبات السنوية بين استخدام الغاز في الصيف
إلى الشتاء ،ونستخدم هذا المقياس لسيناريوهات
إمداد الغاز المرتفعة ألن التخزين في هذه الحاالت يكون
للتخفيف من تأثير حد النقل ،وتشير القيمة اإليجابية
للتغير في استخدام الغاز الموسمي إلى أن التغير
الموسمي للسيناريو مع التخزين أكبر من سيناريو بدون
بشكل كبير بعد منتصف
التخزين ،وتكون القيمة إيجابية
ٍ
عام  ،2020مع ارتفاع الفرق بين السيناريوهين حتى عام
 ،2030وسيسمح تخزين الغاز لمرافق الطاقة باستخدام
مقارنة بالوضع بدون
المزيد من الغاز في فصل الصيف
ً
تخزين .يرجع انخفاض استخدام الغاز في عام 2021

المعادلة ()1
φالسنة = [(GالصيفG-الشتاء) _ (مع تخزين) ( -
الصيفG-الشتاء) _ (دون تخزين)] _السنة

G

يوجد نسبة تأرجح عالية بين فصل الصيف والشتاء من
 2015إلى  ،2030في المجمل حوالي  220تريليون
وحدة حرارية بريطانية ( 0.6مليار قدم مكعب  /يوم)،
و ُيعد الحل معقول بالنظر إلى أن منشآت تخزين الغاز
التي تستخدم المزيد من الغاز الطبيعي في أشهر
الصيف عندما يكون حد النقل ملزماً ،وأن شركات الطاقة
قليال في الطاقة المتجددة ،لذا فإن
ستستثمر أقل
ً
مخزون الغاز يعوض التقلبات السنوية في استخدام غاز
المرافق.

الشكل  .8االستخدام الموسمي للغاز الطبيعي من محطات الطاقة من غير مخزون الغاز ولكن مع وجود واردات الغاز الطبيعي
المسال ،لإلنتاج المنخفض للغاز.
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النتائج والمناقشة
الشكل  .9االستخدام الموسمي للغاز الطبيعي من محطات الطاقة من خالل استخدام مخزون الغاز مع واردات الغاز الطبيعي
المسال ،لإلنتاج المنخفض للغاز.
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الشكل  .10االستخدام الموسمي للغاز الطبيعي من محطات توليد الكهرباء دون استخدام مخزون الغاز ولكن مع واردات الغاز
الطبيعي المسال ،لفترات إنتاج الغاز المرتفعة
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النتائج والمناقشة
الشكل  .11االستخدام الموسمي للغاز الطبيعي من محطات توليد الطاقة مع تخزين الغاز وواردات الغاز الطبيعي المسال،
لإلنتاج المرتفع للغاز.
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الشكل  .12االختالفات في التقلبات السنوية في استخدام الغاز الطبيعي المحلي من محطات الطاقة بين
سيناريوهات تخزين أو عدم تخزين الغاز ،في حالة ارتفاع إنتاج الغاز المحلي.
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النتائج والمناقشة
سيتم استخدام الغاز الطبيعي الذي ال تستخدمه محطات
الطاقة في فصل الشتاء إلنتاج األسمدة لتصديرها.
وستتقيد صادرات األسمدة في فصل الصيف ألن منتجي
الطاقة سيستخدمون الكثير من الغاز الطبيعي ،ويمكننا
أن نتساءل ما إذا كانت هذه النتيجة معقولة .هل سيتركز
الطلب العالمي على األسمدة في فصل الشتاء؟ هذا
النموذج مخصص للمملكة العربية السعودية فقط ،لذا
فإننا ال نعالج تأثيرات التوازن العالمي.
لن تستورد شركات الطاقة الغاز الطبيعي المسال إذا
تحققت حالة إنتاج الغاز العالية ،وفي حالة انخفاض إنتاج
الغاز ،ستستخدم محطات الطاقة  400تريليون وحدة
حرارية بريطانية ( 8مليون طن) من الغاز الطبيعي المسال
أثناء عدم وجود منشآت تخزين للغاز مقابل عدم استخدام
الغاز الطبيعي المسال مع التخزين ،ويكون استيراد الغاز
الطبيعي المسال في الغالب في أشهر الصيف ويستخدم
في المناطق الغربية والجنوبية من المملكة العربية
السعودية .وبالتالي فإن الغاز المحلي المخزن سيحل محل
ما يقرب من قيمة  3مليارات دوالر من الوقود المستورد.
وجرى استيراد كميات أكبر من الغاز الطبيعي المسال في
نموذج الطاقة لمركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث
البترولية بعد تعديل النموذج للنظر في أسعار الوقود

الموسمية وكانت النتائج حساسة للغاية حول افتراض
تكلفة التسييل .على سبيل المثال ،ال يمكن للغاز
الطبيعي المسال أن يتنافس مع التقنيات المتجددة إذا
بلغت قيمة تسييل الغاز للمحطة  2.73دوالر لكل مليون
وحدة حرارية بريطانية.
يتجاوز االحتياطي في حالة انخفاض إنتاج الغاز تكاليف
الوقود المنخفضة لنظام الطاقة؛ كما أنه يقلل من الحاجة
الستيعاب كمية التوليد الجديدة ،وفي حالة تخزين الغاز
الطبيعي سينفق قطاع الطاقة  700مليون دوالر على
الطاقة الجديدة بين عامي  2015و  2030أقل من الحالة
وخصوصا من االستثمارات
الذي يجرى فيها تخزين الغاز،
ً
المؤجلة في المحطات الكهرومائية لتخزين مياه البحر
بالضخ ،و ُتعد واردات الغاز الطبيعي المسال منخفضة
للغاية ألن ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي المسال خارج أشهر
الصيف يجعل توليد الطاقة المتجددة أقل تكلفة على مدار
العام ،ويوضح الشكالن  13و  14مالمح توليد الطاقة
لكل ساعة في محطات توليد الطاقة الوطنية في صيف
عام  .2030إن بناء منشآت تخزين الغاز تحت األرض من
عدمه ليس له أي تأثير على كيفية عمل محطات توليد
الطاقة في حالة انخفاض التوريد ،ولن تستخدم المحطات
الكهرومائية لتخزين مياه البحر بالضخ إال كمولدات
احتياطية لمحطات التوربينات الكهروضوئية والرياح.
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الشكل  .14نبذة عن توليد الطاقة بواسطة تقنية المحطة في أيام موسم الصيف من عام  2030بتخزين الغاز ،في حالة
انخفاض إنتاج الغاز
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المصدر :تحليل مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية.

الشكل  .15نبذة عن توليد الطاقة بواسطة تقنية المحطة في أيام موسم الصيف من عام  2030دون تخزين الغاز ،في حالة
زيادة إنتاج الغاز
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الشكل  .16نبذة عن توليد الطاقة بواسطة تقنية المحطة في أيام موسم الصيف من عام  2030بتخزين الغاز ،في حالة زيادة
إنتاج الغاز
ﺗﺨﺰﻳﻦ اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻣﻊ واردات اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ اﻟﻤﺴﺎل  -اﻟﺼﻴﻒ
)زﻳﺎدة إﻧﺘﺎج اﻟﻐﺎز اﻟﻤﺤﻠﻲ(
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يوضح الشكالن  15و 16أنه في حالة زيادة اإلنتاج
سيجري استخدام محطات إضافية للتوليد المشترك
لتحلية المياه بالحرارة مع عدم تخزين الغاز تحت األرض.
عادة ال يتم استخدام محطات التوليد المشترك على
ً
نظرا ألن البعض يمكنه الحصول على
اإلطالق ،ولكن ً
مسبقا ،فإنها تعتبر
أرصدة الوقود كما تمت مناقشته
ً
اقتصادية .لذلك سيتم استخدام كميات أقل من النفط
في حالة تخزين الغاز تحت األرض ألن المزيد من محطات
الطاقة التي تعمل بالغاز ستكون قادرة على العمل .يتم
استخدام المزيد من محطات التوربينات البخارية التي
بدال من محطات
تعمل بالغاز عند تخزين الغاز تحت األرض ً
الدورة المركبة .وفي هذا السياق ،يوفر ظهور نظام
تخزين الغاز تحت األرض ما يكفي من الغاز لضمان عدم
االستثمار في محطات الدورة المركبة لصالح محطات
التوربينات البخارية الموجودة ،وإن كانت أقل كفاءة.
حوالي  300ميجاوات من قدرة توليد الطاقة الكهروضوئية
مزدحمة نتيجة لتخزين الغاز تحت األرض .ويعزى انخفاض

توزيع التقنيات المتجددة إلى زيادة إتاحة الغاز بأسعار
منخفضة.
رصدنا  48.8جيجاوات من األلواح الضوئية و24.5
جيجاواط من تركيز الطاقة الشمسية و 2.4جيجاواط من
توربينات الرياح الشاطئية بحلول عام  2030مع انخفاض
إنتاج الغاز وتخزين الغاز تحت األرض و 10جيجاواط
من األلواح الضوئية و 0.3جيجاواط من تركيز الطاقة
الشمسية و 2.4جيجاواط من توربينات الرياح الشاطئية
مع زيادة إنتاج الغاز .تستند هذه القدرة على توليد الطاقة
المتجددة إلى حل أقل تكلفة لنظام الطاقة لكل سيناريو.
وعلى الرغم من ذلك ،قد تنشأ عقبات أخرى ،مثل قيود
رأس المال ،وقد تقل إضافات الطاقة المتجددة عن
التوقعات .وينطبق هذا بشكل خاص على حالة انخفاض
إنتاج الغاز ،وقد يؤدي ذلك إلى اختيار خيارات توليد أخرى.
إذا تم تقليل توليد الطاقة المتجددة ،فقد يجري توزيع
المزيد من الكهرباء التي تعمل بالغاز الطبيعي المسال
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استخدام الغاز الطبيعي من الصناعات الرئيسة
في المملكة العربية السعودية

أو التي تعمل بالوقود الثقيل أو حتى الطاقة النووية.
ينتج عن حالة زيادة إنتاج الغاز قدرة متجددة تصل إلى
 3.2جيجاواط عن خطط مكتب تطوير مشاريع الطاقة
المتجددة .تعتمد مستويات توليد الطاقة المتجددة في
كبيرا على اإلنتاج
اعتمادا
المملكة العربية السعودية
ً
ً
المحلي للغاز.

سيجري استخدام الغاز الطبيعي في المقام األول لتوليد
الطاقة بحلول عام  ،2030مع استهالك الغاز المتبقي
عن طريق اإلنتاج الصناعيُ .تعد الصناعات البتروكيماوية
واألسمدة واألسمنت أكبر الصناعات المستهلكة للغاز
في المملكة .يوضح الشكل  17االستخدام الكلي للغاز
الموسمي من هذه الصناعات في حالة انخفاض إنتاج الغاز
المحلي والغاز الطبيعي المسال المستورد مع تخزين الغاز
وبدونه .ويوضح الشكل  18هذه السلسلة لحالة زيادة
إنتاج الغاز.

سيجري بناء ما بين  10و 14جيجاواط من محطات
كهرومائية لتخزين مياه البحر بالضخ في حالتين إلنتاج
الغاز .على الرغم من أن المحطات الكهرومائية لتخزين
مياه البحر بالضخ ال تلبي الطلب على الكهرباء ،ال
يزال قطاع الطاقة يستثمر في التقنية لدعم التقنيات
نظرا ألن النموذج
المتجددة .ومن المثير لالهتمامً ،
يستخدم المزيد من تركيز الطاقة الشمسية دون
تخزين الغاز في حالة انخفاض إنتاج الغاز ،فثمة حاجة أقل
لتوليد الكهرباء باستخدام األلواح الكهروضوئية في
بعض الحاالت؛ ويقلل هذا األمر من الحاجة إلى محطات
كهرومائية لتخزين مياه البحر بالضخ كقوة داعمة.

ثمة ارتفاع في الطلب على الغاز الطبيعي خالل فصل
الصيف من منتجي الطاقة المحليين .وتلبي الصناعات
التحويلية في الغالب المطالب المحلية لسلعها في فصل
الصيف وتستخدم الكميات الضئيلة المتبقية من الغاز
لتصدير البتروكيماويات واألسمدة واألسمنت .تتفاقم
التقلبات الموسمية في استخدام الغاز دون تخزين الغاز
تدفقا ثاب ًتا من الغاز
قبل عام  .2020وقد يوفر التخزين
ً
الطبيعي لمنتجي البتروكيماويات واألسمدة ،ال سيما
في حالة انخفاض إنتاج الغاز.

لذا في حين أن تخزين الغاز الطبيعي سيؤدي إلى ارتفاع
تكاليف قطاع النفط والغاز ،فإن تكلفة نظام الطاقة
ستنخفض ،إلى جانب أسعار الكهرباء للمستخدمين
النهائيين إذا كانت تعكس التكلفة.

الشكل  .17االستخدام الموسمي للغاز الطبيعي من شركات صناعة البتروكيماويات واألسمدة واالسمنت لحالة انخفاض
إنتاج الغاز
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الشكل  .18االستخدام الموسمي للغاز الطبيعي من شركات صناعة البتروكيماويات واألسمدة واالسمنت لحالة
زيادة إنتاج الغاز
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خالل أشهر الشتاء ،عندما يتراجع الطلب المحلي على
الكهرباء ،يجري توفير المزيد من إمدادات الغاز لمنتجي
البتروكيماويات واألسمدة ،وتصبح الصادرات الدافع
التشغيلي األساسي .وتتمثل غالبية الصادرات في فصل
الشتاء في األسمدة القائمة على الغاز الطبيعي .وتعتمد
البتروكيماويات على اإليثان والسوائل األخرى بوصفها
مواد وسيطة ،على الرغم من استخدام الغاز الطبيعي
بوصفه وقود لبعض العمليات .ال يتمتع اإليثان والبروبان
باالستخدامات المتعددة القطاعات للغاز الطبيعي
(الميثان) .ويستخدم الغاز وقت االنخفاضات في عام
 ،2023مع نظام الطاقة الذي يتطلب المزيد من الغاز
نتيجة جعل المنتجات النفطية أكثر تكلفة.

مع ارتفاع أسعار الوقود ،يمكن لمصنعي األسمنت الذين
ال يزالون يستخدمون مفاحم طويلة الجفاف أن يحولوا
عملياتهم إلى مفاحم أكثر كفاءة من خالل عمليات
التكليس المسبق والتسخين المسبق .باإلضافة إلى
ذلك ،ستمنح منشآت تخزين الغاز مرونة أكبر على طرفي
عملية اإلنتاج :على جانب العرض مع مرونة أكبر في
استخدام الوقود ،وعلى جانب الطلب مع القدرة على
تخزين منتجاتهم .ويتضح من النتائج أن تخزين الغاز ال
يغير االستخدام السنوي للغاز في الصناعة .ومع ذلك،
ثمة اختالفات موسمية في استخدام الصناعة للغاز،
وخاصة في حالة انخفاض العرض.

تقييم الجدوى االقتصادية لمخزون
سيتطلب ارتفاع تكاليف إنتاج البتروكيماويات واألسمدة ،الغاز الطبيعي

الناجمة عن ارتفاع أسعار الغاز واإليثان ،المزيد من
اإلنتاج النهائي والمواد الكيميائية السائبة مثل اإليثيلين
والبروبيلين ،والمنتجات الكيماوية عالية القيمة لتحسين
ربحية الشركات .إذ تدعم هذه الخطوة استخدام محطات
توليد الطاقة للغاز الطبيعي :يتطلب الذهاب إلى المرحلة
مزيدا من
األدنى ،إلى ما بعد مرحلة تكسير البخار األولي،
ً
بدال من المواد الخام الهيدروكربونية.
الكهرباء ً

لقد ناقشنا آثار مزج واردات الغاز الطبيعي المسال
وفقا لقرارات كبار مستهلكي
ومخزون الغاز الطبيعي ً
الغاز في المملكة العربية السعودية .ومن ثم ،نستخدم
معيارا لتحديد مدى الجدوى المالية لكل سيناريو
حال ًيا
ً
لنظام الطاقة.
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النتائج والمناقشة
يعتبر المكسب االقتصادي السنوي الحقيقي القيمة
السنوية لصافي إيرادات صادرات جميع القطاعات في
مطروحا منه صافي إجمالي التكاليف
نظام الطاقة
ً
مقارنة بالسيناريوهات المرجعية .وتمثل
المتكبدة ،وذلك
ً
اإليرادات والتكاليف التي ُينظر إليها لنظام الطاقة
التدفقات المالية التي "تتجاوز حدود" نظام الطاقة الذي
حدده نموذج الطاقة لمركز الملك عبد الله للدراسات
والبحوث البترولية .ويعزى السبب في النظر إلى إيرادات
الصادرات فقط إلى ثبات جميع الطلبات المحلية الخارجية.
ومن هنا ،يكون الفرق في اإليرادات المتكبدة محل ًيا بين
السيناريو المرجعي والسيناريو البديل صفر .ال تحتوي
السيناريوهات المرجعية في هذا التحليل على مخزون الغاز
الطبيعي أو واردات نموذج الطاقة لمركز الملك عبد الله
للدراسات والبحوث البترولية.
نحدد كذلك صافي القيمة الحالية للمكسب االقتصادي
في عام  2018على أنه المبلغ المخصوم من قيم
المكسب السنوي حتى  ،2030باستخدام معدل خصم

اجتماعي حقيقي بنسبة  .%5يمكن استخدام المقياس
لتقييم جدوى منشآت التخزين .يمكننا استنتاج أن هذا
الخيار جدير بالمتابعة إذا كان صافي القيمة الحالية إيجاب ًيا
وكبيرا مع وجود مخزون الغاز.
ً
تحقق حالة اإلنتاج العالية مع تخزين الغاز صافي مكسب
مقارنة بالحالة
اقتصادي حالي بنحو  900مليون دوالر
ً
المرجعية دون تخزين وواردات الغاز الطبيعي المسال.
عالوة على ذلك ،يوضح الشكل  19المكسب االقتصادي
ً
المخصوم لجميع السيناريوهات القانونية إلنتاج الغاز.
ومن ثم ،يعد السيناريو مع ارتفاع صافي الفائدة،
مطروحا منه التكاليف ،أحد السيناريوهات التي تسمح
ً
بواردات الغاز الطبيعي المسال فقط .يقدم إضافة
معيارا سلب ًيا .وفي حال انخفاض
احتمالية تخزين الغاز
ً
اإلنتاج ،يبدو إنشاء منشآت تخزين غير مجد لنظام
الطاقة بالكامل .ومع ذلك ،قد ال يزال يوفر مكاسب
اقتصادية إيجابية لقطاع الطاقة.

الشكل  .19صافي المكاسب االقتصادية الحالية لنظام الطاقة لسيناريوهات إنتاج منخفض للغاز
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النتائج والمناقشة
ينطوي تحديد القياس أعاله لنظام الطاقة فقط على
إيرادات مبيعاته وإجمالي تكاليف الوقود والتكاليف
التشغيلية لغير الوقود واالستثمار .على الرغم من
أن إيرادات المبيعات تشمل بصورة أساسية استهالك
ثابت للكهرباء بين السيناريوهات ،قد يتغير الطلب
الداخلي للقطاعات الصناعية في نموذج الطاقة الخاص
بمركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية في
خاصة بالنظر إلى أن
سيناريوهات السياسة المختلفة،
ً
قطاع البتروكيماويات يتحول أكثر في المراحل النهائية.
يوضح الشكل  20صافي المكاسب الحالية لنظام الطاقة
لحالة إنتاج منخفض من خالل الخصم بنفس المعدل
الحقيقي من  2018حتى  ،2030كما هي الحال مع
الحسابات لنظام الطاقة.
وبصورة عامة ،تظهر مكاسب نظام الطاقة إشارات
إيجابية لجميع السيناريوهات البديلة .وعلى سبيل
التذكير ،في حال اإلمداد المنخفض للغاز ،تواجه قطاعات
استهالك الغاز باالقتصاد السعودي أقل سعر للغاز

الطبيعي مع تخزين الغاز .ويعني انخفاض سعر الغاز وقلة
الرغبة في االستثمار في المحطات الكهرومائية لتخزين
مياه البحر بالضخ أن خيار التخزين ينتج عنه أكبر مكسب
لقطاع الطاقة .بالنسبة لحالة انخفاض اإلنتاج ،ببساطة،
ال تمثل المكاسب مع الغاز المخزون (ما يقرب من  4مليار
دوالر) مبلغ المكاسب لكل خيار .يمكن أن يكون صافي
المكاسب الحالية لقطاع الطاقة في حال ارتفاع إمداد الغاز
ما يقرب من  0.5مليار دوالر.
يكشف الفرق بين المكاسب االقتصادية على صعيد
المنظومة والمستوى القطاعي فوائد التحليل على
صعيد المنظومة .يستفيد قطاع الطاقة إلى أقصى
حد من الحصول على ً
كل من تخزين الغاز وواردات الغاز
الطبيعي المسال ،في حين يستفيد نظام الطاقة
بالكامل أقصى استفادة من الحصول على واردات الغاز
الطبيعي المسال فقط .يأتي هذا في المقام األول
بسبب أن قطاع التنقيب عن الغاز يتحمل تكاليف
االستثمار والتكاليف التشغيلية لتخزين الغاز.

الشكل  .20صافي المكاسب الحالية لنظام الطاقة لسيناريوهات انخفاض إنتاج الغاز
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الخالصة واألفكار ذات الصلة بالسياسة
بالنظر إلى الزيادة التدريجية في أسعار الوقود الصناعي،
فعالية تخزين الغاز الطبيعي
ُي َق ّيم هذا التحليل مدى ّ
الموسمي في المملكة العربية السعودية .وتستهدف
الخطط الحالية توسيع نطاق توصيل الغاز الطبيعي
إلى منتجي الطاقة .و ُتعد هذه الخطط منفصلة عن أي
خطة لزيادة إنتاج الغاز المحلي الشامل .ويجري فحص
السيناريوهات المتعددة بصفتها مجموعتان من توقعات
إمدادات الغاز الطبيعي المحلي ،سوا ًء سمح البلد
باستيراد الغاز الطبيعي المسال أم ال ،وسوا ًء سمح
قطاع التنقيب عن النفط والغاز بإنشاء مرافق تخزين الغاز
أم لم يسمح بذلك.
حدثة من نموذج
نجري هذا التحليل باستخدام نسخة ُم ّ
الطاقة الخاص بمركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث
البترولية والذي يتضمن حد نقل يومي للغاز الطبيعي إلى
محطات توليد الطاقة والتشغيل الموسمي لقطاعات
البتروكيماويات واألسمدة واإلسمنت وغيرها من
الخصائص الجديدة األخرى.
ملزما ،فسيوفر تخزين
إذا كان الحد األقصى لنقل الغاز ً
الغاز الطبيعي ،من الناحية النظرية ،القدرة على استخدام
سعة خط األنابيب االحتياطية في فصل الشتاء لنقل
الغاز إلى مرافق التخزين .ويمكن عندئذٍ استخدام الغاز
الطبيعي المخزن في فترات موسمية أخرى حسب الحاجة.
وسوف تتمكن قطاعات مرافق الطاقة والصناعة التحويلية
من االستفادة من هذا البعد الموسمي اإلضافي.
بالنظر إلى المدة من  2018إلى  2030وفي ظل حالة
العرض المرتفع ،سيحقق نظام الطاقة صافي ربح
دوالرا أمريك ًيا
اقتصادي مخفض يبلغ حوالي  900مليون
ً
مع تخزين الغاز .ومن شأن تخزين الغاز أن يزيد من حركة

قطاع الطاقة من الصيف إلى الشتاء في استخدامه للغاز
بمقدار  112تريليون وحدة حرارية بريطانية ( 0.3مليار
قدم مكعب في اليوم) في عام  ،2030ومن ثم فإن
تخزين الغاز يؤدي في نهاية المطاف إلى توسيع نطاق
التأرجح الموسمي ،حيث إنه يسمح باستخدام المزيد من
الغاز بما يتجاوز حدود النقل وال ُيؤجل سوى  300جيجا وات
من سعة الطاقة المتجددة.
بالمقابل ،إذا كانت توقعات إمدادات الغاز سلبية ،فإن
نظام الطاقة لن يحقق إال مكاسب إيجابية في حالة
استيراد الغاز الطبيعي المسال .وتبلغ قيمة المبلغ
دوالرا
المخصوم من صافي األرباح السنوية  1.5مليار
ً
أمريك ًيا .وفي هذه الحالة ،س ُيحقق نظام الطاقة
مكاسب أكبر في ظل التخزين بصرف النظر عن واردات
الغاز الطبيعي المسال ،غير أن تكاليف مرافق التخزين
لقطاع النفط والغاز ستتجاوز الفوائد التي يحققها نظام
الطاقة .وتشمل فوائد تخزين الغاز في قطاع الطاقة
انخفاض سعر الغاز الطبيعي وتحقيق ما يقرب من 1
جيجا وات من االستثمار المؤجل في قدرة المحطات
الكهرومائية لتخزين مياه البحر بالضخ .وبالمقارنة لن
ُيستورد الغاز الطبيعي المسال في حالة توفر الغاز
بشكل كبير.
المنزلي
ٍ
على الرغم من أن استخدام الغاز الصناعي لم يتغير
بشكل كبير نتيجة لتخزين الغاز ،إال أنه سيشهد تقلبات
ٍ
أكبر في استخدام الغاز الموسمي في حالة انخفاض
إمدادات الغاز .وحتى في ذلك الحين ،ال يواجه سوى
أنماط استخدام مختلفة في الفترة من أوائل إلى
أيضا االستخدام المرتفع للغاز
منتصف  .2020ونالحظ ً
في فصل الشتاء لتلبية الطلب الهائل على الكهرباء في
أشهر الصيف.
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الملحق أ-تخزين الغاز الطبيعي الموسمي
واستخدامه في محطات توليد الطاقة في
نموذج الطاقة لمركز الملك عبد اهلل للدراسات
والبحوث البترولية
يتم تمثيل تخزين الغاز الطبيعي بمعادالت (خطية) من  A1إلى  A5أدناه يتم تحديد المجموعة  Sحسب الصيف وفترة
فصل الربيع والخريف الموسمية والشتاء .و ُيحدد الربيع والخريف بأنه فصل واحد “متوسط” في الترميز .ومن المهم
مالحظة أنه يجب ترتيب هذه المجموعة الموسمية بهذه الطريقة على النحو الذي جرى فيه تحديد هذه المعادالت في هذا
ارتباطا تلقائ ًيا بالفترة الموسمية للسنة التالية .وعلينا أن
المحدد .وال ترتبط الفترة الموسمية األخيرة من العام
ً
الترتيب ُ
نربط عمليات التخزين في خريف سنة واحدة بشتاء السنة التالية.
توضح المعادلة  A1طريقة التخزين الموسمية الخاصة بنا ،حيث بالنسبة لسنة معينة ( )tومنطقة في المملكة العربية
المخزنة في الموسم السابق
السعودية ( ،)rتكون الكمية المخزنة ()Ss,t,rفي فصل واحد مساوية لمجموع الكمية
ّ
والكمية الصافية للحقن (
)Iمطروحا منها الغاز المسحوب ()Ws,t,rفي الموسم السابق .تتعرض كمية حقن الغاز
ً
s,t,r
قدر بنسبة  %1.5بسبب استخدام الضاغط لبعض الغاز .ونستخدم نطاق يتراوح بين  %0.5و %3طرحته لو
لخسارة ُت ّ
فيفر (في عام .)2013و ُتعد كميات حقن الغاز وسحبه من القيود التي تدمج الطلب على الغاز في كل قطاع وكل مرفق
في تشغيل القطاع الصاعد.
تتطلب المعادلة  A2ضم الفترات الموسمية بين السنوات ،بحيث أن الكمية المخزنة في دورتي الربيع والخريف تعود
لتوضح معدل التخزين في فصل الشتاء من السنة التالية .وتكتب هذه المعادلة بطريقة غير مساوية لضمان الجدوى في
نظرا لضم فصلي الربيع والخريف بصفتهما فترة موسمية واحدة
الجزء الزمني األخير من السنة خالل فترات التخزينً .
في مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية ،فإننا نقدر أن نصف أن فترة التخزين أو التشغيل في هذه الفترة
تنتمي بالتساوي إلى كال الموسمين .وترتبط بعد ذلك متغيرات الحقن والسحب بتوازن الطلب على الوقود.
على الرغم من أن معدالت الحقن والسحب غير خطية كدالة للغاز المخزن بالنسبة لسعة التخزين الحالية ،فإن تمثيل هذه
العالقات رياض ًيا سيؤدي إلى عدم المالءمة للنموذج.
المدمجة ()Bt,rوالحالية ()Et,rعلى مر السنين ،وال ينتهك نشاط الحقن
تضمن المعادلتان  A3و A4توازن سعات التخزين ُ
سعة التخزين المتوفرة .وتفرض المعادلة  A5كمية معينة من الغاز الطبيعي التي ال يمكن سحبها للعمل كغاز أساسي،
استنادا إلى معلومات الطاقة الدولية في عام .2015
ويشار إلى ذلك بـ  bminوالتي نستخدمها بنسبة ،%50
ً
تندرج تكاليف االستثمار في دالة الهدف الضمني للنموذج الفرعي لتدفق الغاز .وتقدر التكلفة الرأسمالية للتخزين
غير الملحي بمبلغ  6دوالرات أمريكية لكل مليون وحدة حرارية بريطانية من الغاز العامل ،المأخوذ من اللجنة الفيدرالية
عاما لمرفق التخزين .وتقدر تكاليف التشغيل والصيانة
لتنظيم الطاقة ( .)2004ونفترض أن العمر االفتراضي يبلغ ً 35
ونظرا لعدم توفر معلومات عن الوقت الذي
الثابتة بنسبة  %1من التكلفة الرأسمالية (لو فيفر في عام.)2013
ً
تستغرقه عملية إنشاء مرفق التخزين ،فإننا نقدر فترة االنتظار بعام واحد.
جدوى تخزين الغاز الطبيعي الموسمي في شبكة الطاقة السعودية

34

تخزين الغاز الطبيعي الموسمي واستخدامه في محطات توليد الطاقة-الملحق أ
في نموذج الطاقة لمركز الملك عبد اهلل للدراسات والبحوث البترولية
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 وهناك دفعة قوية من صناع القرار.وليست متعلقة بجميع مستهلكي الغاز
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الملحق ب-المحطات الكهرومائية لتخزين
مياه البحر بالضخ في نموذج الطاقة لمركز
الملك عبد اهلل للدراسات والبحوث البترولية
وقد اخترنا إدراج تقنية تخزين مياه البحر لتوليد الطاقة أو أن نكون جز ًءا من احتياطيات التشغيل أو كليهما .وسيكون
البحر األحمر بمثابة الخزان السفلي ،لتنفيذ هذا الغرض ألنه يحتوي على كمية غير محدودة من المياه .وأدت بعض
المخاوف البيئية المتعلقة بأشياء أخرى غير المياه المالحة التي تصل إلى محطة الضخ ،إلى جعل تقنيات تخزين المياه
العذبة أكثر مالءمة (يانغ وجاكسون  .)2011ويمكن أن تحيط وحدة التخزين ،في حالة بناؤها ،الخزان السفلي بشبكة
عاما من البحث والتطوير كانت ضرورية لمنع التآكل
وقدم دين وآخرون.2010
تقريرا بأن ً 18
ً
لتصفية هذه األشياءّ .
قبل إنشاء أول محطة لتخزين مياه البحر بالضخ في عام  .1999وقد يكون وقت اإلنشاء في المملكة العربية السعودية
أقصر بكثير.
جرى تقسيم المملكة العربية السعودية إلى أربع مناطق تشغيل في النموذج :الغربية والجنوبية والوسطى والشرقية.
و ُتعد المنطقة الوسطى منطقة غير ساحلية .وتحد المنطقة الشرقية الخليج العربي ،ولكن ال تحتوي على أي ارتفاع
قريب لدعم إنشاء المحطات الكهرومائية لتخزين مياه البحر بالضخ .لذلك ،ال يمكن استيعاب تخزين مياه البحر إال في
المناطق الغربية والجنوبية إذ يعمل البحر األحمر كخزان سفلي ،كما أن السالسل الجبلية التي تقع على بعد كيلومتر
واحد من الساحل تعمل كخزان علوي .وسيجرى ضخ المياه من البحر إلى الجبال ،ثم ضخها حتى ارتفاع  200متر إلى
الخزان .وبالتالي فإننا نضيف خسارة السحب الديناميكية التي جرى تكبدها نتيجة النقل الذي يبلغ طوله كيلومتر واحد،
ومسافة السحب الثابتة التي يبلغ طولها  200متر من أجل معرفة خسارة السحب اإلجمالية خالل هذه العملية.
تكون المعادالت والقيود التي نستخدمها لتمثيل المحطات الكهرومائية لتخزين مياه البحر بالضخ ،مشابهة لتلك الخاصة
بـهيا وآخرون ( .)2016حيث توازن هذه المعادالت الطاقة طوال اليوم عن طريق معادلة الكمية المخزنة في أي وقت من
اليوم مع الطاقة المخزنة في مقطع التحميل السابق ومدخل الطاقة (مع مراعاة كفاءة المحرك ودورة التشغيل) ومخرج
المخزنة والتي تتوافق مع حجم
الطاقة .وال يمكن إدخال الطاقة وإخراجها في الوقت نفسه في الطراز .وترتبط الطاقة
ّ
أيضا
المياه في الخزان العلوي ،بحدود علوية وسفلية لضمان توفير الحد األقصى لسعة التخزين وموثوقيتها .كما ندرج ً
معادالت تضمن عدم تجاوز سعة التوليد ،ويجرى حساب القدرات الحالية والمبنية بمرور الوقت .بعد البحث الذي قدمه
دين وآخرون عام ( )2010ودنهولم وآخرون عام ( ،)2013تساهم المحطات الكهرومائية لتخزين مياه البحر بالضخ في
احتياطيات الغزل (العاملة) التي تستخدم كاحتياطي للتقنيات المتجددة المتقطعة وهامش احتياطي يبلغ  %100من
طاقتها.
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الملحق ج-إدخال بيانات أخرى لغرض التحليل
يلقي هذا القسم الضوء على بعض البيانات المستخدمة في نموذج الطاقة لمركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث
البترولية .ويرد في الجدول ج  -1ملخص للمدخالت النموذجية ألوقات عمل محطات توليد الطاقة والتكاليف المتناقصة
وتكاليف رأس المال والتشغيل والصيانة؛ و ُتحسب جميع التكاليف بالدوالر األمريكي لعام  .2015ويبين الشكل ج-1
انخفاض تكلفة رأس المال المفترض بالنسبة لتقنيات توربينات توليد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح .ونستخدم نسبة
خصم حقيقية تبلغ  %6لتوليد الطاقة وصناعة اإلسمنت ،في حين تستخدم نسبة  8%من القيمة في قطاع النفط
والغاز في مرحلة ما قبل اإلنتاج والبتروكيماويات واألسمدة.
الجدول ج .1.تقديرات التكلفة لتقنيات توليد الطاقة في عام.2015
تقنية توليد الطاقة

التكلفة
التكلفة الثابتة
متغيرات غير
الرأسمالية (ألف
للتشغيل
متعلقة بالوقود
/كيلو وات)
والصيانة
بالنسبة لتكاليف
(سنو ًيا/دوالر /التشغيل والصيانة
كيلو وات)
(دوالر  /الجيجاوات)

توربينات الغاز ذات الدورة

0.73

المفتوحة
محطات الدورة المركبة
تحويل توربينات الغاز ذات الدورة

0.94
0.24

10.1
19.9
-

تكاليف التغير
التدريجي

العمر
المستهدف
(سنوات)

0.92

30

(دوالر /
الجيجاوات)

4.00

0.58
-

3.30
-

35
20

المفتوحة إلى محطات الدورة
المركبة
محطات التوربينات البخارية التي
تعمل بالنفط أو الغاز
محطات التوربينات البخارية
تعمل بالنفط وتحتوي على
مغسلة ثاني أكسيد الكبريت
محطات االنشطار النووي

1.58

36.5

1.64

1.61

40

2.03

42.0

4.43

1.61

40

4.90

68.8

6.90

غير مسموح بالتدرج

60

محطات الطاقة الشمسية

0.65

26.7

-

-

25

عمل مجرى منحني مكافئ
ألنظمة الطاقة الشمسية
المركزة (يعمل لمدة ثماني
ساعات من التخزين الحراري)
توربينات الرياح (على الشاطئ)

5.00

70.0

3.00

-

30

0.91

45.5

5.90

-

20

0.55

18.0

0.50

-

70

المحطات الكهرومائية لتخزين
مياه البحر بالضخ

* التحويل له كفاءة أقل من المحطات الجديدة ذات الدورات المركبة الجديدة ويزيد من قدرة الدورة المفتوحة لتوربينات الغاز بنسبة
 50في المائة.
المصادر :تحليل مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية وفان دن بيرج وديالرو (.)2015
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الملحق ج-إدخال بيانات أخرى لغرض التحليل
يحدد النموذج مدى استخدام المحطات الحرارية .و ُتحدد عوامل القدرة للتقنيات المتجددة من خالل ملفات التعريف
اليومية للموارد وأي تقليص قد يحدث .ولذلك فإن عوامل القدرة الفعالة للمحطات المتجددة تمثل عوامل داخلية
للنموذج .وال توجد لوائح لمساهمة الطاقة المتجددة في الهامش االحتياطي .ولذلك فإننا نقدر أن محطات الطاقة
المركزة والتي لديها تخزين للطاقة الحرارية وتوربينات الرياح على الشاطئ بنسبة
الشمسية وأنظمة الطاقة الشمسية
ّ
أيضا بهامش
مساهمة تبلغ  %15و %60و %10من طاقتها الحالية على التوالي في احتياطي التخطيط .ونصرح ً
احتياطي إجمالي بنسبة  %13من األحمال القصوى السنوية.
واستنادا إلى أعمال جوردن وكورتز ( ،)2012فإننا نخصص
تدهورا مع مرور الوقت.
ُتظهر سعة محطات الطاقة الشمسية
ً
ً
 %1سنو ًيا مقابل التدهور الذي ينتج عن محطات الطاقة الشمسية في جميع أنحاء البالد باستثناء المنطقة الجنوبية،
ونظر ًا لظروفها المناخية غير المواتيةُ ،نقدر بأن نسبة التدهور في محطات الطاقة الشمسية التي ُأنشئت في الجنوب
تبلغ  %0.5سنوياً.
جرى الحصول على عوامل االستخدام المخطط لها والتي ُتبين المدى الذي يجرى في قطع أعمال الصيانة المجدولة ،من
هيئة تنظيم الطاقة واإلنتاج في عام  2010لكل تقنية .وتتراوح هذه العوامل بين  %89للتوربين البخاري ومحطات
وعالوة على ذلك ،تقدر بيانات معدل حرارة المحطة
الدورة المركبة إلى  %92لتوربينات الغاز ذات الدورة المفتوحة.
ً
قدر قيمة المحطات الحرارية التي
الحرارية من التشغيل الفعلي لمحطات شركة السعودية للكهرباء في عام  .2015و ُت ّ
جرى إنشاؤها بعد عام  2015باستخدام عدة مصادر 6،093 :وحدة حرارية بريطانية  /كيلو وات ساعة لمحطات الدورة
المركبة و 10،000وحدة حرارية  /كيلو وات ساعة لمحطات توربينات الغاز ذات الدورة المفتوحة ،و 8804وحدة حرارية في
الساعة لمحطات التوربينات البخارية.
مناقشة متتالية لتلبية الطلب بأقل تكلفة مع االلتزام بالقيود المادية لنظام الطاقة .ويجري
جرى مناقشة هذه التقنيات
ً
النظر في خطط استثمار الطاقة فيما يخص محطات توليد الطاقة الكهربائية والمولدات المشتركة باإلضافة إلى خطط
هدم محطات توليد الطاقة الكهربائية .جرى الحصول على هذه التقنيات من الشركة السعودية للكهرباء والمؤسسة
حدا أعلى إضاف ًيا قدره  6جيجاوات سنو ًيا بالنسبة لتوربينات الرياح
العامة لتحلية المياه المالحة.
ً
وعالوة على ذلك ،نفرض ً
والطاقة الشمسية وهيئة الكهرباء واإلنتاج وتوربينات الرياح على الشاطئ بعد عام  .2023وقد أظهرت التحليالت
المبكرة عند تحديد أسعار
السابقة إمكانية إدخال كميات كبيرة من التقنيات المتجددة عن بعد في الفترات الزمنية
ّ
الوقود المعمول بها.
كنا نعتقد بأن القيود المفروضة على جانب العرض والتركيب قد تحول دون أي إضافات مفاجئة وسريعة من الطاقة
مباشرة من
المتجددة .وجرى الحصول على أحمال الطاقة كل ساعة على المستوى اإلقليمي الخاصة بعام 2015
ً
موحدا بنسبة  %5في السنة في األحمال الخارجية في جميع المناطق حتى
ارتفاعا
الشركة السعودية للكهرباء ،ونفترض
ً
ً
عام.2030
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الملحق ج-إدخال بيانات أخرى لغرض التحليل
لم يطرأ أي تغيير على مدخالت البيانات لعام  2015الخاصة بمصانع اإلسمنت والبتروكيماويات واألسمدة عن تلك
التي نشرها مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية (.)2016
الشكل ج .1.التكاليف الرأسمالية لتقنية الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في نموذج الطاقة لمركز الملك عبد الله للدراسات
والبحوث البترولية.
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المصدر :إحصائيات المؤلف.
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نبذة عن المؤلفين
رامي شبانة
باحث مشارك أول في مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية (كابسارك) .يركز
في مجال أبحاثه على األسواق العالمية للغاز وسوائله .تزيد خبرته عن العشر سنوات في
إعداد البحوث وتحليل أسواق الطاقة .وهو حاصل على درجة الماجستير في تنمية الطاقة
المستدامة من جامعة كالغاري.

وليد مطر
زميل باحث في مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية (كابسارك) .يعمل على
تطوير نماذج أنظمة الطاقة وتحديدا نموذج كابسارك للطاقة كما يشارك في المشاريع
التي يتم فيها استخدام األقمار الصناعية كنموذج االستخدام السكني للكهرباء .وهو
حاصل على درجة الماجستير في الهندسة الميكانيكية من جامعة والية كاورالينا الشمالية
ودرجة البكالوريوس في نفس التخصص من جامعة كاروالينا الجنوبية.

نبذة تعريفية عن المشروع
تمثل هذه الدراسة جزء ًا من مبادرة مستقبل أسواق الغاز الطبيعي ،وتم فيها استخدام نموذج كابسارك
للطاقة للتعرف على أثر سياسة الغاز الطبيعي على نظام الطاقة في المملكة العربية السعودية.
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