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التوجهات العالمية في الحوسبة السحابية واستجابة المملكة العربية السعودية
الشكل  .1استهالك الكهرباء في مركز البيانات العالمي.
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دورا رئيس ًا في معالجة تحديات االستدامة وتحول الطاقة
• ً
وفقا للمفوضية األوروبية ،سيلعب التحول الرقمي ً
( .)European Commission 2014عالوة على ذلك ،ستتأثر معظم القطاعات االقتصادية بشدة بالثورة الرقمية .وهذا يستدعي
إلقاء نظرة على الوضع الحالي للطلب على الكهرباء والمستقبل المحتمل لمراكز البيانات على مستوى العالم.
عادة لتخزين البيانات ومعالجتها وتوزيعها،
•مراكز البيانات عبارة عن حزمة كبيرة من خوادم الكمبيوتر المتصلة بالشبكة التي تستخدم ً
حيث تستهلك كميات كبيرة من الكهرباء .حال ًيا تعد مراكز البيانات مسؤولة عن ما يقارب  ٪1من  22315تيراواط في الساعة ()TWh
من االستهالك العالمي للكهرباء (.)IEA 2020

•هناك تناقض عند حساب استهالك الكهرباء في مركز البيانات عالم ًيا ،كما هو مبين في الشكل ( .)1تشير الوكالة الدولية للطاقة
( )IEAإلى أن مراكز البيانات استهلكت حوالي  200تيراواط في الساعة في عام  ،2017ويقدر معهد  Borderstepأن هذا االستهالك
كان  350تيراواط في الساعة ( .)IEA 2020وبالتالي بلغ استهالك الكهرباء في مراكز البيانات في الصين  161تيراواط في الساعة
في عام .)Mikayilov et al. 2020b( 2018
•من المتوقع أن تزداد حصة مراكز البيانات في الطلب العالمي على الكهرباء إلى  ٪8بحلول عام  ،2030أو ما يقارب  3000تيراواط في
الساعة ( .)Anders and Edler 2015على الرغم من المكاسب الكبيرة في كفاءة الطاقة ،من المتوقع أن ينمو استهالك الكهرباء
في مراكز البيانات بشكل كبير بسبب زيادة اعتماد التكنولوجيا (التي تعززت بتأثيرات كوفيد )19-والمتطلبات اإلضافية لخدمة
التقنيات والخدمات الجديدة (على سبيل المثال ،5G ،وإنترنت األشياء ،وما إلى ذلك) .نتيجة لذلك ،سيتجاوز الطلب على الكهرباء من
مراكز البيانات تحسينات الكفاءة خالل السنوات القليلة المقبلة (.)Rabih 2019
•تعد مراكز البيانات استثمارات منخفضة المخاطر ،ألنها تدفقات طويلة األجل وآمنة من اإليرادات الضريبية للحكومات .وبالتالي،
فإن العديد من الحكومات في جميع أنحاء العالم تضع العديد من السياسات ،بما في ذلك فرض تخفيضات ضريبية ،وخفض
تعريفات الكهرباء ،وتطبيق حوافز أخرى لجذب الشركات إلى مراكز البيانات المحلية في بلدانهم .خفضت فرنسا ضريبة الكهرباء
لمراكز البيانات من  22.5يورو لكل ميجاواط في الساعة ( )EUR / MWhإلى  12يورو لكل ميجاواط في الساعة ،ومؤخر ًا منحت
والية كنتاكي في الواليات المتحدة تخفيضات ضريبية بقيمة  15مليون دوالر أمريكي لجذب الشركات لبناء مراكز بيانات هناك
(.)Dawn-Hiscox 2018; Cheves 2021
•يلخص الشكل ( )2األنشطة األخيرة ومعدالت الكهرباء في مراكز البيانات على مستوى العالم .أعلنت المملكة العربية
مؤخرا أنها ستفرض  0.18ريال سعودي ( / )SARكيلو واط في الساعة ( 0.048دوالر أمريكي  /كيلو واط في الساعة)
السعودية
ً
( .)Arab News 2021aكما هو موضح في الشكل ( ،)2يعد معدل كهرباء مركز البيانات في الدولة من بين أكثر المعدالت تنافسية
على مستوى العالم.
•في اآلونة األخيرة ،قررت شركات  Googleو  Alibabaتقديم الخدمات السحابية للمملكة من خالل استثمار مشترك بقيمة  1.5مليار
دوالر أمريكي ،وهو أهم استثمار تقني إقليمي حتى اآلن ( .)Arab News 2021aتعمل المملكة على تسريع جهودها في اعتماد
حلول الذكاء االصطناعي .في فبراير أعلنت وزارة الطاقة عن افتتاح مركز الذكاء االصطناعي للطاقة لتمكين ريادة األعمال وجذب
االستثمار من خالل دعم االبتكار (.)Arab News 2021b
محركا إضاف ًيا للطلب على الكهرباء على المدى البعيد .يدرس مركز الملك
•مع بدء تشغيل مراكز البيانات في المملكة ،ستكون
ً
عبد الله للدراسات والبحوث البترولية (كابسارك) هذه التحديات وآثارها على االقتصاد من خالل نمذجة وتوقع الطلب على الكهرباء
(.)Mikayilov et al. 2020a, 2020b
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