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عن كابسارك
مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية (كابسارك) 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  2020محفوظة 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
معدي الدراسة ،وال تعكس
دعوة التخاذ أي قرار .اآلراء واألفكار الواردة هنا تخص الباحثين ّ
بالضرورة موقف المركز ووجهة نظره.
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النقاط الرئيسة
ارتفاعا
كان لدى المملكة العربية السعودية حوالي  298مليار برميل من االحتياطيات المؤكدة في عام ،2018
ً
من  296مليار برميل في عام  ،2017وهو ما يمثل  ٪57من إجمالي احتياطيات دول مجلس التعاون الخليجي.
بلغ احتياطي الغاز في المملكة العربية السعودية حوالي  6تريليون متر مكعب ( )tcmفي عام  ،2018مما يجعلها
سادس أكبر دولة تملك احتياطيات الغاز في العالم.
أنتجت المملكة العربية السعودية  *12.3مليون برميل يوم ًيا ( )MMb/dمن النفط في عام  ،2018وهو ما يمثل
 ٪13من إجمالي اإلنتاج العالمي للنفط ،وصدرت ما يقدر بنحو  8.5مليون برميل في اليوم من النفط الخام
والمنتجات المكررة .بلغ االستخدام المباشر للنفط في المملكة  0.41مليون برميل يومي ًا في العام ذاته ،وبلغ
إنتاج الغاز الطبيعي  112مليار متر مكعب ( ،)bcmوهو ما يمثل  ٪3من إجمالي اإلنتاج العالمي للغاز الطبيعي.
يوجد طلب محلي على الغاز الطبيعي ( 708.6مليون برميل) أكثر من أي منتج نفطي آخر .ويتبع الطلب على الغاز
الطبيعي الطلب على البنزين الممتاز عند  194مليون برميل.
أنتجت المملكة العربية السعودية  1,028.3مليون برميل من المنتجات المكررة في عام  .2018يمثل هذا
تكريرا بما يبلغ  392مليون برميل يومياً ،يليه
انخفاضا بنسبة  ٪1.9عن عام  .2017كان الديزل هو المنتج األكثر
ً
ً
البنزين وزيت الوقود عند  199مليون برميل يومياً.
بلغت إنتاجية مصافي النفط  2.7مليون برميل في اليوم في  ،2018وهو ما يمثل  ٪3من إنتاج المصافي العالمي
و ٪47من إجمالي إنتاج مصافي النفط في دول مجلس التعاون الخليجي.
بلغ استهالك الكهرباء في المملكة العربية السعودية في عام  2018حوالي  289.8تيراواط في الساعة (،)TWh
بزيادة طفيفة قدرها  ٪0.42عن مستوى عام  2017البالغ  288.6تيراواط في الساعة .بلغ الحمل الذروي للكهرباء
 61.7جيجاواط في عام  ،2018بانخفاض  ٪1.5عن عام  62.1( 2017جيجاواط) ،بينما انخفضت قدرة توليد
الكهرباء بنسبة  ٪1.7في العام ذاته إلى  68.8جيجاواط من حوالي  70جيجاواط في عام .2017
بلغت قدرة الطاقة المتجددة المثبتة في المملكة العربية السعودية  142ميجاواط في عام  ،2018حيث تمثل
طاقة الرياح  3ميجاواط ،وتمثل الطاقة الكهروضوئية  )PV) 139ميجاواط .استحوذت المملكة العربية السعودية
على  ٪20من إجمالي سعة الطاقة المتجددة المثبتة في دول مجلس التعاون الخليجي.
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الموجز
المملكة العربية السعودية أحد منتجي ومصدري النفط
الرائدين في العالم ،حيث تملك ثاني أكبر احتياطيات
مؤكدة من النفط الخام بعد فنزويال .جعلت احتياطيات
النفط المملكة العربية السعودية من أهم الالعبين في
أيضا احتياطيات
سوق النفط العالمية .تمتلك المملكة ً
هائلة من الغاز الطبيعي ،وفي عام  ،2018كانت
تملك سادس أكبر احتياطيات من الغاز الطبيعي ،أقل
بقليل من الواليات المتحدة .شكلت المملكة العربية
أيضا  ٪13من إنتاج النفط العالمي و ٪3من
السعودية ً
إجمالي إنتاج الغاز الطبيعي في عام  .2018تملك
المملكة العربية السعودية شبكة ضخمة لتوزيع الكهرباء
تغطي جميع المدن والمحافظات والقرى الرئيسية
في جميع أنحاء المملكة .بلغ توليد الكهرباء في عام
 2018في المملكة العربية السعودية  384تيراواط
في الساعة ،وهو ما يمثل  ٪55من إجمالي توليد دول
مجلس التعاون الخليجي.
بينما ال يزال اقتصاد المملكة العربية السعودية يعتمد
على النفط والبتروكيماويات ،فمن المهم وجود مزيج
متنوع من الطاقة من أجل ازدهاره .كما تبحث المملكة
عن مصادر طاقة بديلة ،بما في ذلك الطاقة الشمسية،
حيث أنها تتلقى أشعة الشمس األكثر شدة في العالم.
تمتلك المملكة العربية السعودية إحدى أكبر قدرات
إنتاج الطاقة المتجددة في دول مجلس التعاون الخليجي،
حيث تمثل  ٪19من إجمالي إنتاج طاقة الرياح في دول
مجلس التعاون الخليجي و  ٪18من إجمالي إنتاج الطاقة
الشمسية في دول مجلس التعاون الخليجي .لديها خطة
طموحة الستخدام المزيد من الطاقة المتجددة ،وقد
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نجحت في طرح مناقصات لمشاريع واسعة النطاق في
مجال طاقة الرياح والطاقة الشمسية .تمتلك المملكة
حقول ومصافي نفط رئيسة ،يقع معظمها في المنطقة
الشرقية ،بما في ذلك أكبر حقل بري -الغوار ،وأكبر حقل
بحري في الخليج العربي -حقل السفانية.
السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم ،حيث أنها
صدرت في عام  2018ما يقدر بنحو  8.5مليون برميل
يوم ًيا من النفط الخام والمنتجات المكررة .تلعب
مهما في صناعة الطاقة العالمية ،حيث
دورا ً
المملكة ً
أن سياساتها المتعلقة بإنتاج وتصدير النفط والغاز
الطبيعي والمنتجات البترولية لها تأثير كبير على سوق
الطاقة واالقتصاد العالمي.
يقدم هذا التقرير نظرة شاملة عن ملف الطاقة في
المملكة العربية السعودية .ويقدم لمحة عامة عن
مزيج الطاقة األولية والثانوية في المملكة ،مع التركيز
على مؤشرات بيانات الطاقة الرئيسة لعام .2018
يوضح القسم األول بالتفصيل احتياطيات النفط والغاز
في المملكة ،واإلنتاج واالستهالك ،ويقدم بيانات
حول إمكانيات الطاقة المتجددة في المملكة العربية
السعودية .أما القسم الثاني فيركز على الطاقة
الثانوية في المملكة العربية السعودية والتي تشمل
طاقة التكرير واستهالك الكهرباء .كما يتوفر هذا
أيضا في نسخة رقمية ،والتي تتضمن بيانات
التقرير ً
ولوحات معلومات يمكن قراءتها آل ًيا وسيتم تحديثها
سنو ًيا.
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الئحة المعلومات للمملكة العربية السعودية ()2018
تعداد السكان

( 34,173,498بتقدير يوليو )2020

معدل النمو السكاني

( %1.6بتقدير )2020

المنطقة

 2,149,690كيلو متر مربع

الموارد الطبيعية

عدد الوحدات السكنية

البترول
الغاز الطبيعي
خام الحديد
ذهب
النحاس
 3,591,098البيانات

المناخ

صحراء جافة بدرجات حرارة شديدة االرتفاع

المصدر :وكالة االستخبارات المركزية االمريكية ()CIA) (2020؛ مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية (كابسارك).

احصل على الملف التعريفي للمملكة العربية السعودية من خالل هذا الرابط.
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الطاقة األولية
االحتياطيات
النفط
تمتلك المملكة العربية السعودية  ٪16من احتياطيات
النفط المؤكدة في العالم ،وتحتل المرتبة الثانية بعد
وفقا للمراجعة اإلحصائية لشركة
فنزويال بنسبة ً .٪18

بريتيش بتروليوم ( )BPللطاقة العالمية  ،2019كان
لدى المملكة حوالي  298مليار برميل من االحتياطيات
ارتفاعا من  296مليار
المؤكدة في عام ،2018
ً
برميل في عام  ،2017وهو ما يمثل  ٪57من إجمالي
احتياطيات دول مجلس التعاون الخليجي (أكثر من 500
مليار برميل) .كان هناك أكثر من  1700مليار برميل من
إجمالي االحتياطيات العالمية في عام .2018

الشكل  .1احتياطيات النفط في المملكة العربية السعودية (.)2018

17%

13%
70%

اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ

ﺑﻘﻴﺔ دول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ

ﺑﻘﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻢ

المصادر :بريتيش بتروليوم ()2019؛ تحليل كابسارك.

الغاز
تمثل المملكة العربية السعودية  ٪3من إجمالي
احتياطيات الغاز العالمية في عام ( 2018حوالي 6
ارتفاعا من  5.7تريليون متر مكعب
تريليون متر مكعب،
ً
في عام  ،)2017مما يجعلها سادس أكبر دولة تملك
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احتياطيات الغاز في العالم .بلغ إجمالي احتياطيات الغاز
العالمية  203تريليون متر مكعب في عام  .2018تمتلك
المملكة العربية السعودية  ٪16من إجمالي احتياطيات
الغاز في دول مجلس التعاون الخليجي والتي تزيد عن 39
تريليون متر مكعب .2018
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الطاقة األولية
الشكل  .2احتياطيات الغاز في المملكة العربية السعودية (.)2018
3%

16%

81%

اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ

ﺑﻘﻴﺔ دول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ

ﺑﻘﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻢ

المصادر :بريتيش بتروليوم ()2019؛ تحليل كابسارك.

حقول النفط
تعد أرامكو السعودية المملوكة للدولة ،والتي تأسست
عام  ،1988أكبر شركة منتجة ومصدرة للنفط في
العالم .حيث تمتلك حقول نفط مرتبطة بشبكة واسعة
من المرافق المتكاملة التي ترسل النفط الخام إلى عدة
مصانع للمعالجة .حقول النفط الخمسة الرئيسة هي حقل
الغوار في األحساء بالمنطقة الشرقية وحقل السفانية
والشيبة وخريص والظلوف على الخليج العربي .هناك
أيضا المزيد من الحقول الثانوية في مختلف أنحاء المملكة
ً
(.)KAPSARC Data Portal 2020
 1.حقل الغوار
اكتشف حقل الغوار عام  ،1948وهو أكبر حقل نفط بري
في العالم من حيث االحتياطيات واإلنتاج اليومي ،ويقع
في األحساء ،حيث تملكه وتديره أرامكو السعودية .يمثل
الغوار أكثر من نصف اإلجمالي التراكمي إلنتاج النفط
الخام في المملكة ،بطاقة إنتاجية تزيد عن  5ماليين
برميل في اليوم (.)MMb/d
تقرير الطاقة للمملكة العربية السعودية

2.حقل السفانية
يعد حقل السفانية في شمال الظهران أكبر حقل بحري
في العالم ،ويقع معظمه في البحر في الخليج العربي.
اكتشف عام  1951وتملكه وتديره شركة أرامكو
السعودية .تبلغ طاقته اإلنتاجية حوالي  1.5مليون برميل
في اليوم ،ويبلغ طوله حوالي  50كيلومتر وعرضه 15
كيلومتر.
3.حقل الشيبة
يقع حقل الشيبة على الحافة الشمالية من الربع الخالي.
أسس في التسعينيات ،وتشغله بالكامل أرامكو
السعودية .تبلغ الطاقة اإلنتاجية اإلجمالية للحقل  1مليون
رئيسا من أرامكو،
برميل في اليوم .وأصبح الشيبة جز ًءا ً
حيث أدى إلى ازدهار المملكة وقام بتوفير الطاقة للعالم.
يوجد في حقل الشيبة احتياطيات كافية لتزويد العالم
يوما.
بأكمله بمتطلبات النفط ألكثر من ً 160
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الطاقة األولية
 4.حقل خريص
يعد حقل خريص ثاني أكبر حقل نفطي في السعودية
بعد حقل الغوار ،ويقع على بعد  250كيلومتر جنوب غرب
الظهران .بدأ اإلنتاج في عام  2009وتبلغ طاقته حوالي
 1.5مليون برميل في اليوم .يبلغ طول حقل خريص ،الذي
يضم حقلي أبو جفان ومزالج ،حوالي  106كيلومتر ويبلغ
عرضه  18كيلومتر عند أوسع نقطة فيه.
5.حقل الظلوف
هو حقل بحري كبير جد ًا يقع على بعد  240كيلومتر شمال
مترا،
الظهران في الخليج العربي ،ويبلغ عمقه حوالي ً 40
وتملكه وتديره أرامكو .تبلغ طاقته  800ألف برميل في
اليوم ( )Kb/dمن النفط الخام العربي المتوسط ،ويخضع
لتوسيع كبير إلضافة  600ألف برميل في اليوم من إنتاج

النفط الخام العربي الثقيل
(.)Aramco 2019a; NS Energy 2020

احتياطيات حقول النفط
قامــت المملكــة العربية الســعودية بتنويع إنتاجها من
النفط الخام في الســنوات الخمس عشــرة الماضية من
خــال إضافــة طاقة إنتاجية إضافيــة إلى الحقول الكبيرة
الحديثة .وقد اشــتمل ذلك علــى زيادة الطاقة اإلنتاجية
للزيــت العربــي الخفيف جد ًا في الشــيبة من  500ألف
برميــل فــي اليوم إلــى  1.0مليون برميل في اليوم،
وزيــادة الطاقة اإلنتاجية للزيــت العربي الخفيف في
خريــص إلى  1.45مليــون برميل في اليوم ،والطاقة
اإلنتاجيــة للزيــت العربــي الثقيل في منيفة إلى  900ألف
برميــل فــي اليوم .يوضح الجــدول التالي احتياطيات حقول
النفط الخمســة الرئيســة اعتبار ًا من  31ديسمبر .2018

الجدول  .1احتياطيات حقول النفط السعودية.
االحتياطيات السائلة
(مليون برميل)

1

االحتياطيات المركبة مليون برميل من أقصى طاقة مستدامة
(مليون برميل  /يوم)
مكافئ النفط ()MMboe

الغوار

48,254

58,319

3.8

خريص

20,100

21,402

1.45

السفانية

33,664

34,029

1.3

الشيبة

13,617

14,864

1

الظلوف

30,417

31,313

0.825

اخرى

80,718

96,963

3.625

اإلجمالي

226,770

256,890
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المصدر :أرامكو السعودية (.)2019b
ملحوظة :أقصى طاقة مستدامة = متوسط الحد األقصى لعدد البراميل يوم ًيا من النفط الخام التي يمكن إنتاجها لمدة عام واحد خالل أي فترة
تخطيط مستقبلية ،بعد األخذ في االعتبار جميع النفقات الرأسمالية المخططة وتكاليف الصيانة واإلصالح والتشغيل ،وبعد منحها ثالثة أشهر
إلجراء تعديالت تشغيلية.
 1تتكون احتياطيات السوائل من النفط الخام والمكثفات وسوائل الغاز الطبيعي.

تقرير الطاقة للمملكة العربية السعودية
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الطاقة األولية
الشكل  .3حقول النفط السعودية والمنشآت النفطية.

المصدر :كابسارك
اذهب إلى هذا الرابط لمعرفة المزيد عن حقول النفط في المملكة العربية السعودية.

اإلنتاج

الغاز

النفط

في عام  ،2018أنتجت المملكة العربية السعودية 112
مليار متر مكعب ( )bcmمن الغاز الطبيعي ،وهو ما يمثل
 ٪3من إجمالي إنتاج الغاز الطبيعي العالمي البالغ 3849
مليار متر مكعب .كانت هذه زيادة بنسبة  ٪1عن 109
مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي الذي أنتجته المملكة
في عام  .2017وتمثل المملكة  ٪27من إجمالي إنتاج
الغاز الطبيعي لدول مجلس التعاون الخليجي ،والذي بلغ
حوالي  420مليار متر مكعب.

أنتجت المملكة العربية السعودية حوالي * 12.3مليون
برميل يومي ًا من النفط في عام  ،2018وهو ما يمثل
 ٪13من إجمالي إنتاج النفط العالمي ( 94مليون برميل
في اليوم) ،وزيادة طفيفة عن إنتاجها النفطي لعام
 2017البالغ  11.9مليون برميل في اليوم .في عام
 ،2018أنتجت  ٪56من إجمالي إنتاج النفط في دول
مجلس التعاون الخليجي البالغ  22مليون برميل في
اليوم.

مزيدا من التكرير)
* يشمل إنتاج النفط :النفط الخام والصخري والرمال النفطية والمكثفات (المكثفات من اإليجار أو مكثفات الغاز التي تتطلب
ً
وسوائل الغاز الطبيعي  -اإليثان وغاز البترول السائل والنفتا المنفصلة عن إنتاج الغاز الطبيعي.

تقرير الطاقة للمملكة العربية السعودية
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الطاقة األولية
الشكل  .4اإلنتاج السعودي للنفط (.)2018
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المصدر :بريتيش بتروليوم (.)2019

الشكل  .5إنتاج المملكة العربية السعودية من الغاز الطبيعي (.)2018
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المصدر :بريتيش بتروليوم (.)2019
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الطاقة األولية

االستهالك
االستخدام المباشر للنفط الخام
وفقا لمبادرة المشتركة بين المنظمات لنشر البيانات
ً
( ،)JODIفي عام  ،2018بلغ االستخدام المباشر للنفط
في المملكة (النفط غير المعالج)  0.41مليون برميل
في اليوم ،بانخفاض بلغ  ٪11.7مقارنة باستخدامه البالغ
 0.46مليون برميل في اليوم في عام  ،2017وارتفع
بشكل طفيف إلى  0.43مليون برميل في اليوم في
عام  .2019تقوم المملكة العربية السعودية بحرق النفط

الخام لتوليد الطاقة أكثر من أي دولة أخرى .حيث بلغ
متوسط استخدامها للنفط في توليد الطاقة ذروته عند
 0.9مليون برميل في اليوم في عام  .2015في عام
 ،2018أبلغت عن أدنى متوسط لها من النفط الخام
المستخدم لتوليد الطاقة منذ عام  2009عند  0.4مليون
برميل في اليوم ،أي أقل بنسبة  ٪ 41عن عام 2015
( .)EIA 2020يشير هذا إلى أن إصالح الطاقة المحلية
في المملكة العربية السعودية يهدف إلى استخدام الغاز
أكثر من النفط الخام ،مما سيقلل بشكل كبير من كمية
النفط المحروقة لتوليد الطاقة.

الشكل  .6االستخدام المباشر للنفط في المملكة العربية السعودية (.)2019-2017
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المصدر :المبادرة المشتركة بين المنظمات لنشر البيانات (.)2020

االستهالك المحلي للمنتجات البترولية
استهالكا
يعتبر البنزين الممتاز أكثر المنتجات المكررة
ً
في المملكة العربية السعودية ،مع نمو سنوي ثابت
بسبب زيادة الطلب .حيث نما الطلب على البنزين بنسبة
 ٪52لالستهالك العام بين عامي  2009و .2016وبدأ
في االنخفاض تدريج ًيا في عام  203.3( 2016مليون
تقرير الطاقة للمملكة العربية السعودية

برميل) ،وانخفض إلى  194.5مليون برميل في عام
 .2018وباإلضافة إلى البنزين الممتاز ،هناك طلب محلي
أيضا زيادة سنوية بين عامي
على الديزل ،الذي شهد ً
 2009و  2016لالستهالك العام والصناعي .انخفض
الطلب على البنزين الممتاز من عام 248.5( 2016
مليون برميل) ،وانخفض إلى  182.7مليون برميل في عام
 .2018ويرجع هذا االنخفاض في الطلب على األرجح
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الطاقة األولية

إلى إصالحات أسعار الوقود في المملكة وما نتج
عنها من ارتفاع في أسعار البنزين الممتاز .انخفض
االستهالك العام لزيت الوقود بنسبة  ٪3.6في
عام  174( 2018مليون برميل) مقارنة بعام 2017
( 180مليون برميل) ،في حين زاد الطلب على زيت

الوقود من صناعة النفط بنسبة  ،٪4.5ليصل إلى
حوالي  7مليون برميل في عام  2018بالمقارنة مع
 6.6مليون برميل في عام  .2017يوضح الشكل
( )7االستهالك العام واستهالك صناعة النفط من
المنتجات المكررة.

الشكل  .7االستهالك المحلي للمنتجات البترولية (.)2018-2017
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المصدر :مؤسسة النقد العربي السعودي (.)2019

الغاز

المركز السعودي لكفاءة الطاقة ()SEEC

استهالك الغاز الطبيعي

وفقا للمركز السعودي لكفاءة الطاقة ،الذي يهدف
ً
إلى ترشيد وزيادة كفاءة إنتاج الطاقة واستهالكها،
فإن  ٪90من استهالك الطاقة المحلي في المملكة
العربية السعودية يتم في قطاعات البناء والنقل
والصناعة .يستهلك قطاع الصناعة  ٪47من الطاقة
األولية للدولة ٪70 ،منها تستهلكها الصناعات
البتروكيماوية والحديد واألسمنت .يستهلك قطاع
المباني  ٪29من الطاقة األولية في المملكة العربية
السعودية ،والذي يمثل حوالي  ٪75من إنتاج الكهرباء
في المملكة .كم ارتفع استهالك قطاع النقل من
الكهرباء بنسبة  ٪21في عام .2017

استهلكت المملكة العربية السعودية  112مليار متر
مكعب من الغاز الطبيعي في عام  ،2018وهو ما يمثل
زيادة طفيفة مقارنة بعام  109( 2017مليار متر مكعب).
بلغ االستهالك العالمي من الغاز الطبيعي  3849مليار
متر مكعب ،وتأتي المملكة العربية السعودية في المرتبة
السابعة من حيث االستهالك بعد اليابان ،حيث استهلكت
أكبر حصة ( )٪3من هذا اإلجمالي في عام .2018
شكلت المملكة العربية السعودية  ٪37من استهالك
الغاز الطبيعي في دول مجلس التعاون الخليجي في عام
.2018
تقرير الطاقة للمملكة العربية السعودية
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الطاقة األولية
الشكل  .8استهالك المملكة العربية السعودية من الغاز الطبيعي (.)2018
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المصدر :بريتيش بتروليوم (.)2019

الشكل  .9استهالك المملكة العربية السعودية للطاقة حسب القطاع.
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المصدر :المركز السعودي لكفاءة الطاقة (.)2020
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الطاقة األولية

يمثل قطاع المرافق حوالي  ٪38من إجمالي
استهالك الطاقة األولية ،وهو أحد القطاعات األكثر
كثافة في استهالك الوقود في المملكة العربية
السعودية وقطاع إمدادات الطاقة .بلغ استهالك
الوقود المستخدم إلنتاج الكهرباء وتحلية مياه
البحر في قطاع المرافق  4,230مليون وحدة حرارية
بريطانية ( )Btuفي عام  .2017تهدف المملكة
العربية السعودية إلى خفض استهالكها من الطاقة
في السنوات المقبلة .استهدف المركز السعودي
لكفاءة الطاقة جميع القطاعات من خالل سياساتها
لكفاءة الطاقة .كما قام المركز بصياغة ملصقات
كفاءة الطاقة لبعض أنظمة الطاقة من أجل تحقيق
أهدافها في الحفاظ على الطاقة .وقام المركز
السعودي لكفاءة الطاقة بإنشاء البرنامج السعودي
لكفاءة الطاقة ( )SEEPلتحسين كفاءة الطاقة،
وذلك من خالل التركيز على جانب الطلب.

إمكانيات الطاقة المتجددة في المملكة
العربية السعودية
تمتلك المملكة العربية السعودية إمكانيات عالية إلنتاج
الطاقة المتجددة ،مع التركيز على الطاقة الشمسية -
حيث تقع الدولة في منتصف "الحزام الشمسي" ،وطاقة
الرياح ،حيث أن المتوسط السنوي لسرعة الرياح الساحلية
مرتفع نسب ًيا وأعلى بكثير من المعتاد لمعظم الدول.
يتماشى التزام الحكومة بفتح قطاع الطاقة المتجددة
مع أحد أهداف رؤية السعودية  :2030تحقيق االستدامة
البيئية .تحتل المملكة العربية السعودية حال ًيا المرتبة
السادسة من حيث إمكانيات الطاقة الشمسية على
مستوى العالم ،والثالثة عشرة من حيث إمكانيات طاقة
الرياح.

الشكل  .10متوسط سرعة الرياح عند  100متر (متر في الثانية).

المصدر :كابسارك؛ تستند حسابات المؤلف على بيانات من مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة ()KACARE) (2016
مالحظة :تتوفر بيانات مصادر الطاقة المتجددة في فترة السنوات التي يقدمها المصدر.

تقرير الطاقة للمملكة العربية السعودية
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الطاقة األولية
الشكل  .11متوسط اإلشعاع األفقي العالمي (( )GHIواط في الساعة لكل متر مربع [.)]Wh / m2

المصدر :كابسارك؛ تستند حسابات المؤلف على بيانات من مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة (.)KACARE) (2016

تقرير الطاقة للمملكة العربية السعودية
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الطاقة الثانوية
قدرة المصافي
بلغت إنتاجية مصافي النفط في المملكة العربية
السعودية  2.7مليون برميل في اليوم في عام ،2018
حيث تمثل  ٪3من إنتاجية المصافي العالمية ( 83مليون
برميل في اليوم) .انخفضت قدرة المصافي في المملكة

بشكل طفيف على أساس سنوي من  2.8مليون
برميل في اليوم ،بانخفاض بلغ قدره  .٪1.1-كما شكلت
المملكة  ٪47من إجمالي إنتاج مصافي النفط في دول
مجلس التعاون الخليجي البالغ حوالي  5.4مليون برميل
في اليوم.

الشكل  .12إنتاج المملكة العربية السعودية من المنتجات المكررة (.)2018
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المصدر :بريتيش بتروليوم (.)2019

مصافي النفط
تملك المملكة العربية السعودية تسع مصافي نفط
رئيسة تقع في مناطق مختلفة ،بطاقة إجمالية تبلغ حوالي
 3مليون برميل .وتعد أرامكو السعودية مسؤولة عن

تقرير الطاقة للمملكة العربية السعودية

تكرير النفط وتوزيعه .كما أنها تقوم بدمج مصافيها مع
منشآت البتروكيماويات .وكانت بترورابغ هي األولى من
هذا النوع ،حيث طورت باالشتراك مع شركة سوميتومو
للكيماويات عام  2005وبدأت في عام  2005على
الساحل الغربي.
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الشكل  .13مصافي النفط السعودية.
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المصادر :ياسرف ()2020؛ سامرف ()2020؛ بترورابغ ()2020؛ المجموع (.)2020

1.رأس تنورة
تقع مصفاة رأس تنورة على الساحل الشرقي للمملكة،
تعقيدا في دول مجلس
وهي أكبر مصفاة للنفط واألكثر
ً
التعاون الخليجي واألقدم في المملكة العربية السعودية.
تأسست في عام  1945بقدرة معالجة أولية تبلغ حوالي
 50الف برميل في اليوم ،ولديها اآلن قدرة تبلغ  550ألف
برميل في اليوم (.)EPC Engineer 2017
2.ساتورب
تعتبر مصفاة أرامكو السعودية توتال للتكرير
والبتروكيماويات (ساتورب) إحدى أكبر مراكز التكرير
والبتروكيماويات في العالم .تقع في مدينة الجبيل

تقرير الطاقة للمملكة العربية السعودية

على الساحل الشرقي للمملكة العربية السعودية ،وبدأ
تشغيلها منذ عام  .2014تبلغ الطاقة اإلنتاجية للمصفاة
حوالي  440الف برميل في اليوم (.)SATROP 2020
3.سامرف
سامرف إحدى المصافي الرائدة في الشرق األوسط.
تأسست عام  1981لتطوير وبناء وتشغيل منشآت
تكرير النفط الخام في ينبع بالمملكة العربية السعودية.
كانت طاقتها التصميمية عند بدء تشغيلها عام 1984
تبلغ  263ألف برميل في اليوم من الخام العربي
الخفيف .تقوم المصفاة اآلن بمعالجة حوالي  402ألف
برميل في اليوم من خالل التحسين المستمر لمنشآتها
(.)Samref 2020
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4.ياسرف
شركة ينبع أرامكو سينوبك للتكرير (ياسرف)،
الواقعة في مدينة ينبع الصناعية على الساحل
الغربي للمملكة العربية السعودية ،هي مشروع
مشترك بين أرامكو السعودية وشركة الصين
للبتروكيماويات (سينوبك) .تأسست في عام
 2012ولديها طاقة للتكرير تبلغ اآلن حوالي 400
ألف برميل في اليوم .وتركز على الوقود النظيف
عالي الجودة الستخدامه في النقل (.)Yasref 2020
5.بترو رابغ
تأسست شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات
(بترورابغ) في عام  2005في رابغ في المملكة
العربية السعودية ،كمشروع مشترك بين أرامكو
السعودية وسوميتومو للكيماويات .تنتج الشركة
وتقوم بالتسويق للهيدروكربونات المكررة
والبتروكيماويات .وتبلغ طاقتها اإلنتاجية  400الف
برميل في اليوم (.)Petro Rabigh 2020
6.ساسرف
هي مصفاة معقدة للغاية تملكها شركة أرامكو
السعودية وتقع في مدينة الجبيل الصناعية ،حيث
تقوم المصفاة بمعالجة النفط الخام وتحويله
إلى منتجات بتروكيماوية .منتجاتها الرئيسة هي
غاز البترول السائل ( )LPGوالنفتا والكيروسين
والديزل وزيت الوقود والكبريت .تبلغ الطاقة
اإلنتاجية للمصفاة  305ألف برميل في اليوم
(.)SASREF 2020
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7.مصفاة ينبع  -أرامكو السعودية
بدأ تشغيل مصفاة ينبع التابعة ألرامكو
السعودية في عام  .1983وهي تنتج غاز البترول
السائل والبنزين ووقود الطائرات والديزل وزيت
الوقود .بنيت المصفاة على مساحة 165
هكتار في مدينة ينبع الصناعية وتبلغ قدرتها
التشغيلية حوالي  250ألف برميل في اليوم
(.)EPC Engineer 2020
8.مصفاة الرياض  -أرامكو السعودية
تقع مصفاة الرياض التابعة ألرامكو السعودية في
وسط منطقة الرياض .وتزود بالنفط الخام المحلي
من خط األنابيب بين الشرق والغرب وبقدرة
تشغيلية تبلغ  120ألف برميل في اليوم (EPC
.)Engineer 2020
9.مصفاة جدة  -أرامكو السعودية (مغلقة)
بدأت هذه المصفاة المتوسطة الحجم بالعمل
في عام  1967وكانت إحدى أقدم المصافي في
المملكة العربية السعودية ،حيث تبلغ طاقتها
للتكرير حوالي  100ألف برميل في اليوم .أغلقت
أرامكو السعودية المصفاة في عام  2017وقامت
بتحويلها إلى مركز لتوزيع المنتجات النفطية
(.)Alshar Alawsat 2017
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الشكل  .14مصافي النفط السعودية.

المصدر :كابسارك.

إنتاج المنتجات المكررة

الكهرباء

بلغ إجمالي المنتجات المكررة في المملكة العربية
السعودية  1028.3مليون برميل في عام  .2018ومثل
انخفاضا بنسبة  ٪1.9مقارنة بعام  2017عندما بلغ
هذا
ً
إجمالي اإلنتاج  1049مليون برميل .كان الديزل هو المنتج
إنتاجا عند  392مليون برميل في اليوم،
المكرر األكثر ً
يليه البنزين عند  199مليون برميل وزيت الوقود 166
مليون برميل في عام  .2018لكن مقارنة بعام ،2017
انخفض إنتاج زيت الوقود بنسبة  ٪2.3والبنزين بنسبة
 ٪2.2والديزل بنسبة  .٪0.61ومن المنتجات األخرى
التي شهدت تراجعات كبيرة على أساس سنوي في عام
 :2018النفتا ( )٪23.5-واألسفلت وغيرها (.)٪16-
كانت المنتجات الوحيدة التي زاد إنتاجها في عام 2018
هي غاز البترول السائل بنسبة  ٪9.7والكيروسين بنسبة
 ٪5.8وفحم الكوك بنسبة .٪0.45

بلغ توليد الكهرباء في المملكة العربية السعودية 384
تيراواط في الساعة ( )TWhفي عام  .2018ويمثل ذلك
 ٪55من إجمالي توليد الكهرباء في دول مجلس التعاون
وفقا
الخليجي ،و  ٪2من توليد الكهرباء في العالمً .
لشركة برتيش بتروليوم ،احتلت المملكة المرتبة الحادية
عشرة من بين الدول التي تعد أكبر مولد للكهرباء ،حيث
أتت بعد فرنسا في القائمة.

تقرير الطاقة للمملكة العربية السعودية
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الشكل  .15إنتاج المملكة العربية السعودية من المنتجات النفطية المكررة (.)2018-2017
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المصدر :مؤسسة النقد العربي السعودي (.)2019

الشكل  .16توليد الكهرباء في المملكة العربية السعودية (.)2018
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المصادر :بريتيش بتروليوم ()2019؛ كابسارك.
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أيض ا
تس ــتخدم المملكة العربية الس ــعودية ً
محط ــات تحلية المياه لتوليد الكهرباء باس ــتخدام
البخ ــار المنبع ــث من عملي ــة التحلية .بلغ الحمل
ال ــذروي للكهرب ــاء أكثر من  61000ميجاواط،
وقدرته ــا على تولي ــد الطاقة حوالي  53500ميجاواط
في عام .2018

استهالك الكهرباء حسب القطاع
مستهلكا رئيسا للطاقة،
تعد المملكة العربية السعودية
ً
مع نمو سريع في الطلب المحلي .بلغ إجمالي استهالك
الكهرباء في عام  2018حوالي  289.8تيراواط في
الساعة ،بزيادة طفيفة بنحو  ٪0.42عن مستوى
عام  2017البالغ حوالي  288.6تيراواط في الساعة.
القطاعات التي شهدت تغيرات ملحوظة بين عامي 2017
و 2018هي القطاع السكني ،حيث انخفض بنسبة ،٪9
والقطاع الصناعي بنسبة زيادة قدرها ( ٪8.3الشكل .)17

الحمل الذروي
بلغ إجمالي قدرة توليد الكهرباء في المملكة العربية
السعودية في عام  2018حوالي  85جيجاواط
( ،)ECRA, 2019والتي تشمل مصانع األسمنت
والمصافي ومنتجي الطاقة المستقلين ()IPPs
ومحطات التحلية الحرارية .كانت القدرة المتصلة
بالشبكة تبلغ  68.8جيجاواط ،بانخفاض يبلغ 1.2
جيجاواط مقارنة بعام  70 ~( 2017جيجاواط) .بلغ
الحمل الذروي للكهرباء في المملكة العربية السعودية
 62جيجاواط في عام  ،2017وانخفض بشكل طفيف
إلى  61جيجاواط في عام  .2018ويظهر الشكل ()18
قدرة توليد الكهرباء في المملكة العربية السعودية
والحمل الذروي لعامي  2017و.2018

الشكل  .17استهالك الكهرباء حسب القطاع (.)2018-2017
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المصدر :مؤسسة النقد العربي السعودي (.)2019
اطلع على مجموعة البيانات هذه للحصول على بيانات مقروءة آل ًيا حول استهالك الكهرباء في المملكة العربية السعودية حسب القطاع.
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الشكل  .18القدرة الكهربائية المتاحة والحمل الذروي (.)2018-2017
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المصدر :هيئة تنظيم الكهرباء واإلنتاج المزدوج ()ECRA) (2019
اطلع على مجموعة البيانات هذه للعثور على مزيد من البيانات حول سعة توليد الكهرباء في المملكة العربية السعودية.

الطاقة المتجددة
مؤخرا من استخدامها
زادت المملكة العربية السعودية
ً
للطاقة المتجددة ،مع التركيز على طاقة الرياح والطاقة
الشمسية .وبلغت سعة الطاقة المتجددة المثبتة في
المملكة العربية السعودية  142ميجاواط حتى نهاية
عام  ،2018حيث تمثل طاقة الرياح  3ميجاواط ،والطاقة
الشمسية  139ميجاواط ،منها  89ميجاواط من الخاليا
الكهروضوئية ( ،)PVو 50ميجاواط من الطاقة الشمسية

تقرير الطاقة للمملكة العربية السعودية

المركزة .بلغ إجمالي الطاقة المتجددة لدول مجلس
التعاون الخليجي حوالي  867ميجاواط في عام .2018
بلغ إجمالي اإلنتاج العالمي للطاقة المتجددة حوالي
 2468تيراواط في الساعة في عام  ،2018ومثلت
المملكة العربية السعودية نسبة صغيرة من اإلنتاج
العالمي للطاقة المتجددة ( )٪0.01عند  0.4تيراواط في
الساعة .ومع ذلك ،في عام  ،2018تضاعف توليد الطاقة
المتجددة في المملكة مقارنة بعام  0.2( 2017تيراواط
في الساعة).
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الشكل  .19قدرة الطاقة المتجددة في المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي (.)2018

اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ

ﺑﻘﻴﺔ دول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ

المصدر :الوكالة الدولية للطاقة المتجددة ()IRENA) (2019؛ بريتيش بتروليوم (.)2019

في إطار البرنامج الوطني للطاقة المتجددة (،)NREP
أطلقت المملكة العربية السعودية مشروعين للطاقة
المتجددة في عام  ،2018يقعان في المنطقة الشمالية:

تقرير الطاقة للمملكة العربية السعودية

محطة للطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 300
ميجاواط (للمزيد من التفاصيل [،)AlGhamdi [2020
ومشروع طاقة الرياح الساحلية بقدرة  400ميجاواط.
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مالحظات ختامية
جمعت البيانات من مصادر عامة ،مع التركيز على مؤشرات بيانات الطاقة الرئيسة لعام .2018
تتوفر مجموعات البيانات المذكورة في الغالب على بوابة بيانات الطاقة لكابسارك وسيتم تحديثها عند
توفر بيانات جديدة.
تم تقدير بعض مؤشرات دول مجلس التعاون الخليجي (مثل البحرين) بنا ًء على البيانات الفعلية لتشكيل
إحصائيات دول مجلس التعاون الخليجي.
ستكون البيانات بمثابة مرجع للباحثين ودعم لهم في إجراء تحليلهم.
أيض ا على هذا الرابط.
تتوفر نسخة رقمية من هذا التقرير ً
يمكنك الوصول إلى البيانات المتعلقة بالطاقة والتي يمكن قراءتها الكتروني ًا هنا.
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نبذة عن الباحث
عبير الغامدي
باحث مشارك أول تعمل على إدارة بيانات الطاقة وتحليل البيانات لالستخدام البحثي ،مع
التركيز على البيانات من المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي .ركزت
خبرتها على تحليل بيانات الطاقة السعودية في مجاالت الطاقة المختلفة ،وقادت مشاريع
بيانات الطاقة ذات الصلة مثل توازن الطاقة في السعودية ،وقاعدة بيانات مواضيع الطاقة.
كبيرا من مجموعات
عددا
ً
كما عملت عبير على بناء وتطوير بوابة بيانات كابسارك ،ونشرت ً
أيضا على تطوير تطبيقات كابسارك البحثية للطاقة والنقل.
البيانات ،وعملت ً
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