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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  2021محفوظة 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
يشهد الطلب على الكهرباء في المملكة العربية السعودية تغيرات غير مسبوقة بعد تنفيذ تدابير الكفاءة وإصالحات
ركودا ألول مرة منذ عقود ،مما يشير إلى أن سلوك المستهلك قد تغير بشكل هيكلي.
أسعار الطاقة .فهو يشهد
ً
شكوكا حول المسار المحتمل للطلب على الكهرباء على المدى البعيد .وبالتالي ،تستخدم هذه
تثير هذه التغييرات
ً
الدراسة نموذج توازن عام قابل للحساب لتوقع الطلب القطاعي على الكهرباء في المملكة العربية السعودية حتى عام
 .2030ونتوقع أن النمو في إجمالي الطلب على الكهرباء في المملكة العربية السعودية سيتباطأ بشكل كبير خالل
العقد القادم مقارنة باالتجاهات السابقة .في السيناريو المرجعي الخاص بنا ،يصل هذا الطلب إلى  365.4تيراواط في
الساعة ( )TWhبحلول عام  .2030ومع ذلكُ ،يظهر تحليلنا القطاعي تباينات كبيرة عبر القطاعات .ومن المتوقع أن
ينمو الطلب بسرعة أكبر في قطاعي الصناعة والخدمات مقارنة بالقطاع السكني .ومع ذلك ،سيظل القطاع السكني
يمثل الحصة األكبر من إجمالي االستهالك في عام  .2030كما أننا نحاكي أربعة سيناريوهات إضافية إلصالحات
أسعار الكهرباء المحلية وسياسات الكفاءة .قد يؤدي تنفيذ هذه اإلجراءات بنجاح إلى توفير كبير في الطاقة .يمكن
أن تؤدي مواءمة أسعار الكهرباء السعودية مع متوسط سعر الكهرباء بين دول مجموعة العشرين إلى خفض إجمالي
الطلب على الكهرباء بما يصل إلى  71.6تيراواط في الساعة في عام  .2030ويمكن أن يؤدي التنفيذ المستقل
لسياسات الكفاءة إلى خفض إجمالي الطلب على الكهرباء بما يصل إلى  118.7تيراواط في الساعة .باإلضافة الى
ذلك ،تقترح سيناريوهات السياسة البديلة أن مكاسب االقتصاد الكلي من توفير الطاقة يمكن أن تخفف بعض عبء
نظام الطاقة السعودي على المالية العامة.
نستخدم نموذج توازن عام قابل للحساب لتوقع الطلب على الكهرباء في المملكة العربية السعودية حتى عام
.2030
من المتوقع أن ينمو الطلب على الكهرباء في السعودية بشكل أبطأ خالل العقد القادم بالنسبة التجاهه السابق.
مؤخرا وحجمها إلى زيادة توقعات الطلب لدينا،
يمكن أن يؤدي توقيت المشاريع الكبيرة التي تم اإلعالن عنها
ً
ويمكن تحليل هذه التأثيرات في األبحاث المستقبلية.
نحاكي مختلف السيناريوهات االفتراضية إلصالحات األسعار ومكاسب الكفاءة في استخدامات كثافة الكهرباء.
يمكن أن تؤدي إصالحات األسعار وتدابير الكفاءة إلى خفض إجمالي الطلب بنسبة  ٪11إلى  ٪32في عام ،2030
مع تحقيق وفورات أعلى نتيجة لتدابير كفاءة الطاقة.
مكاسب االقتصاد الكلي من سيناريوهات كفاءة الطاقة أكبر من مكاسب سيناريوهات إصالح األسعار.
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 .1المقدمة
أمرا
يعد توقع الطلب المستقبلي على الكهرباء ً
أساس ًي ا لتخطيط قطاع الطاقة ،حيث إن هذه
التوقعات تحدد متطلبات االستثمار في السعة
وتوسعات البنية التحتية ذات الصلة .كما أن الكهرباء
غير قابلة للتخزين االقتصادي بكميات كبيرة في
الوقت الحالي .وبالتالي ،يجب مراعاة المحفزات
األساسية للطلب على الكهرباء والتحوالت المحتملة
1
في السوق بعناية لتقليل تكاليف نظام الطاقة.
نما الطلب على الكهرباء بسرعة في المملكة
العربية السعودية منذ تطور قطاع الكهرباء في
أوائل السبعينيات .كان هذا النمو مدفوع ًا بالزيادة
السريعة في عدد السكان ،والنمو االقتصادي
الديناميكي ،وانخفاض أسعار الطاقة المنظمة.
بلغ إجمالي الطلب السعودي في عام  2018على
الكهرباء  299.2تيراواط في الساعة 2.وتأتي المملكة
العربية السعودية في المرتبة  14بين الدول األكثر
استهالك ًا للكهرباء في العالم .حيث يتشابه
استهالكها مع استهالك الدول األكثر كثافة سكانية
(على سبيل المثال ،المكسيك ،التي بلغ عدد
سكانها  127.5مليون في عام  ،2019مقارنة بـ 34.2
مليون في المملكة العربية السعودية) .كما أنه
تقدم ا (على سبيل
يتساوى مع االقتصادات األكثر
ً
المثال ،إيطاليا ،التي بلغ ناتجها المحلي اإلجمالي
 2151.4مليار دوالر لعام  ،2019مقابل  704مليار
وفق ا للبنك
دوالر للمملكة العربية السعودية)ً ،
الدولي.
عالجت الحكومة السعودية االستهالك المتزايد
للوقود في السنوات األخيرة في قطاع الطاقة
من خالل التوسع في استخدام محطات الغاز ذات
الكفاءة .أدت هذه الخطوة إلى تقليل اعتماد الدولة
على النفط والمنتجات المكررة لتوليد الكهرباء.
كما أن صناع السياسة في السعودة فرضوا بعض
اإلجراءات المتعلقة بجانب الطلب .في عام ،2010

بدأت المملكة في دعم العديد من مبادرات الكفاءة
لترشيد استهالك الطاقة مع إنشاء المركز السعودي
لكفاءة الطاقة ( .)SEEC 2018باإلضافة إلى ذلك،
نفذت الحكومة السعودية الجولة األولى من إصالحات
أسعار الطاقة الوطنية ( )EPRفي عام  ،2016مع جولة
ثانية في عام .2018
يعد حجم إصالحات أسعار الطاقة وإجراءات الكفاءة
مؤخرا غير مسبوق في المملكة
التي تم تنفيذها
ً
العربية السعودية .وبالتالي ،ال يمكن تقييم
التأثيرات المحتملة لهذه السياسات على الطلب
بدال من
المستقبلي بنا ًء على التجارب السابقةً .
ذلك ،من الضروري تعزيز الجوانب المنهجية لتوقعات
الطلب على الطاقة .يمكننا أن نتوقع بشكل أفضل
مسارات الطلب على الكهرباء باستخدام أدوات
تحليلية متقدمة لرصد تحوالت السوق والتعديالت
السلوكية واالعتماد المتبادل عبر الوكالء
االقتصاديين .وذلك بنا ًء على عمل Soummane
واخرون ( .)2022حيث قاموا بتطوير نموذج توازن عام
هجين قابل للحساب لالقتصاد والطاقة ( )CGEيراعي
صفات محددة لالقتصاد السعودي .تتضمن هذه
الم دارة وربط العملة
الصفات أسعار الطاقة المحلية ُ
بالدوالر األمريكي.
ويتم تنظيم ما تبقى من هذه الدراسة على
النحو التالي .في القسم  ،2نستعرض الدراسات
السابقة المتعلقة بالطلب السعودي على
الكهرباء وتطبيقات نماذج التوازن العام في
الدراسات المتعلقة بالطاقة .في القسم  ،3نصف
منهجية توقعاتنا ونعرض المكونات القطاعية
للطلب السعودي على الكهرباء .يلخص القسم
 4السيناريوهات واالفتراضات األساسية لتوقعات
الطلب .ويعرض القسم  5النتائج الرئيسية لتحليلنا
حتى عام  ،2030ويختتم القسم  6الدراسة.
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 .2نظرة على الدراسات السابقة
 .1.2دراسات عن الطلب السعودي على
الكهرباء
على حد علمنا Hasanov (2019( ،هي الدراسة الوحيدة
المنشورة التي تقدم توقعات جزئية للطلب على
الكهرباء في المملكة العربية السعودية .على
عكس دراستنا ،يركز ( Hasanov (2019على الطلب
أفق ا زمن ًي ا لعام  .2025ينمذج
الصناعي ويستخدم ً
المؤلف الطلب السنوي على الكهرباء الصناعية من
عام  1984إلى عام  .2016ويستخدم السعر الحقيقي
للكهرباء والقيمة الصناعية المضافة والسكان في
سن العمل وتكلفة رأس المال كمتغيرات توضيحية.
يوضح النموذج أن الطلب على الكهرباء الصناعية
غير مرن نسب ًي ا من حيث السعر والدخل ،مع مرونة
طويلة المدى تبلغ  0.1-وضمن  0.3-0.2على التوالي.
باإلضافة إلى ذلكُ ،ت ظهر التقديرات أن ديناميكيات
السكان النشطين وتكلفة رأس المال من المحركات
الرئيسية للطلب الصناعي على الكهرباء.
باإلضافة إلى ذلك ،تهدف العديد من الدراسات
االقتصادية القياسية السابقة إلى تحديد محركات
الطلب على الكهرباء في المملكة العربية
السعودية ،مع التركيز على استجابتها لألسعار
وقدر كل من ( Al-Sahlawi (1990و
والدخلّ .
( Diabi (1998إجمالي الطلب السعودي على
الكهرباء كدالة على الدخل (يشير اليه الناتج المحلي
اإلجمالي الحقيقي) وأسعار الكهرباء الحقيقية.
وتستنتج الدراستان أن الطلب على الكهرباء
السعودية غير مرن من حيث الدخل والسعر .وبالمثل،
فإن ( Al-Faris (2002يقوم بنمذجة إجمالي الطلب
3
السعودي على الكهرباء من عام  1970إلى 1997
كدالة للدخل (يشير إليه الناتج المحلي اإلجمالي
الحقيقي) وأسعار الكهرباء الحقيقية .كما يدرج
سعر غاز البترول المسال ،وهو وقود بديل ،لرصد آثار
التبديل .وجد أن الطلب على الكهرباء في السعودية
غير حساس لتغيرات األسعار ولكنه مرن للدخل ،مع
مرونة دخل تبلغ  0.05على المدى القصير و 1.65
على المدى البعيد.

نمذج  Atallaو ( Hunt (2016الطلب السكني على
الكهرباء في دول مجلس التعاون الخليجي باستخدام
البيانات السنوية من عام  1985إلى  .2012وتشمل
الدراسة السعر الحقيقي للكهرباء والناتج المحلي
اإلجمالي الحقيقي كمؤشر للدخل في النموذج.
أيض ا السكان والظروف الجوية ،التي يتم
وتشمل ً
رصدها من خالل درجات التدفئة والتبريد اليومية.
وجدوا أن الطلب على الكهرباء غير مرن نسب ًي ا
للدخل واألسعار على المدى القصير والبعيد .والقيم
المطلقة للمرونة المقابلة أقل من  .0.5ومع ذلك،
فإن السكان والظروف الجوية لها تأثيرات أكثر أهمية
على المدى القصير والبعيد.
أخيرا ،قامت دراستان بعد إصالحات أسعار الطاقة
ً
بنمذجة الطلب على الكهرباء السكنية السعودية
لتقدير مرونة السعر والدخل .يشمل نموذج
 Aldubyanو ( Gasim (2020أسعار الكهرباء
ونصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي
كمؤشر للدخل ودرجات التبريد اليومية لرصد
تأثيرات الطقس .ويؤكدون أن الطلب على الكهرباء
السكنية غير مرن من حيث السعر والدخل ،حيث
يقدرون المرونة على المدى البعيد بـ  0.09-و 0.22
على التوالي .ومع ذلكُ ،ي ظهر تحليلهم للتحلل أن
ارتفاع أسعار الكهرباء في عام  2018كان المساهم
الرئيسي في االنخفاض الملحوظ في الطلب في
ذلك العام.
وبالمثل ،يستخدم  Mikayilovوآخرون ()2020
األسعار والدخل والطقس لشرح الطلب على
الكهرباء السكنية في أربع مناطق بالمملكة
العربية السعودية .تؤكد نتائجهم أن الطلب
السكني الكلي غير مرن لتغيرات األسعار والدخل.
ومع ذلك ،فإن النتائج تختلف اختالفا كبيرا عبر
المناطق .على سبيل المثال ،تتراوح مرونة السعر
على المدى البعيد ما بين  0.2-في المنطقة
الوسطى إلى  0.5-في المنطقة الشرقية .وبالمثل،
تتراوح مرونة الدخل على المدى البعيد ما بين
 0.3في المنطقة الشرقية إلى  1.0في المنطقة
الغربية.
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 .2نظرة على الدراسات السابقة
يمكننا استخالص استنتاجين من هذه الدراسات.
أوال ،تطور معظم الدراسات السابقة تقديرات
ً
اقتصادية قياسية للطلب السعودي على الكهرباء.
باإلضافة إلى ذلك ،تركز بشكل عام على إجمالي
الطلب أو على شريحة واحدة من إجمالي الطلب (على
سبيل المثال ،الطلب السكني أو الصناعي) .على
حد علمنا ،لم تقم أي دراسة سابقة بنمذجة أو توقع
الطلب على الكهرباء السعودية لعدة قطاعات في
الوقت ذاته 4.ثان ًي ا ،هناك دراسات قليلة تدرس فترة ما
بعد إصالح أسعار الطاقة .ومع ذلك ،كما هو موضح
أعاله ،بدأت إصالحات أسعار الطاقة تحوالت أساسية
في أنماط الطلب على الكهرباء ،ومن المرجح أن
تستمر هذه التحوالت في المستقبل .ويجب مراعاة
هذه التغييرات عند نمذجة الطلب المستقبلي.
وبالتالي ،فإن هذه الدراسة تمأل فجوتين في
الدراسات السابقة حول الطلب على الكهرباء في
أوال ،ينمذج الطلب
المملكة العربية السعوديةً .
القطاعي ويتوقعه في إطار متسق ،ويرصد الترابط
عبر القطاعات من خالل نهج التوازن العام .ثان ًي ا،
يراعي التغييرات األخيرة في أنماط الطلب على
الكهرباء المدفوعة بإصالحات األسعار وتدابير
الكفاءة.

 .2.2نمذجة الطاقة والكهرباء باستخدام
إطار عمل نموذج التوازن العام القابل
للحساب
منذ دراسة ( Johansen (1960المهمة ،تم استخدام
نمذجة التوازن العام على نطاق واسع لتقييم
المسارات االقتصادية والطاقة والبيئية في سياق
التغييرات المهمة .الغرض من نموذج التوازن العام
القابل للحساب هو توفير تقدير شامل لتأثيرات
السياسة .إن دمج وظائف االستهالك واإلنتاج في
إطار متعدد القطاعات ومتعدد األسواق يسمح
بتقديرات أفضل للعرض والطلب بالنسبة لنماذج
التوازن الجزئي .يمكن لنماذج التوازن العام القابل
للحساب رصد تفاعالت السوق وتحوالت اختراقات

األسعار في مصفوفة المدخالت والمخرجات
والتعديالت المتتالية لمقايضات المدخالت .وفي
النهاية ،يمكنهم رصد االستهالك المنزلي.
قدر معظم الدراسات الحديثة التي تطبق أطر
ُت ِّ
التوازن العام القابل للحساب في سياق الطاقة
استجابة الطلب على الطاقة لتحوالت األسعار
وتطورات مزيج اإلنتاج وإصالحات الدعم .يدرس كل
من  Linو ( Jiang (2011و Liuو ( Li (2011وChi
وآخرون ( )2014آثار إصالحات الدعم على الطلب
على الطاقة ومؤشرات االقتصاد الكلي في الصين.
يستخدم  Katوآخرون ( )2018إطار عمل التوازن
العام القابل للحساب لتحليل فرص سيناريوهات
الطاقة المختلفة في تركيا ومسارات االنبعاثات
األساسية .وينظر  Böhringerو (Rutherford (2013
في سيناريوهات الطاقة واالنبعاثات لبولندا.
ُت ظهر إحدى التطبيقات الحديثة لنموذج التوازن
العام القابل للحساب في الكويت ،أن إصالحات
دعم الطاقة لها آثار مفيدة على التنويع االقتصادي
( .)Shehabi 2020وجدت دراسة أخرى من هذا القبيل
أن استخدام التحويالت المباشرة للتعويض عن
إصالحات دعم الكهرباء يمكن أن يعوض خسائر
الرفاهية (.)Gelan 2018
يطبق ( Holmøy (2005و  Heوآخرون ( )2011نماذج
التوازن العام القابل للحساب لدراسة الطلب على
الكهرباء .وبالتحديد ،قاموا بتقدير حساسية الطلب
على الكهرباء للتغيرات في أسعار الكهرباء في
النرويج والصين ،على التوالي .تؤكد هذه الدراسات
الدور المهم لمرونة االستبدال لوظائف الطلب.
يوضح  Beckmanوآخرون ( )2011أن نموذج التوازن
العام القابل للحساب ذو المعامالت الكافية يكرر
الطلب المتعارف عليه على الطاقة ومسارات العرض
جيدا.
ً
تستخدم العديد من الدراسات إطار التوازن العام
القابل للحساب لدراسة قضايا سياسات محددة
تتعلق بالمملكة .وتشمل هذه القضايا السلوك
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 .2نظرة على الدراسات السابقة
داخل سوق النفط ( ،)De Santis 2003وإلغاء
التعريفات التجارية ( )Al-Hawwas 2010وسياسات
مؤخرا
طور
ً
سعر الصرف (ّ .)Al-Thumairi 2012
 Soummaneوآخرون ( )2019و  Soummaneوآخرون

( )2022نموذج التوازن العام القابل للحساب
للمملكة يبرز بعض ميزات االقتصاد السعودي.
ويتضمن هذا النموذج أسعار الطاقة المدارة ضمن
تمثيل مفصل لقطاع الطاقة لتقييم نتائج التنويع
االقتصادي.
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 .3المنهجية
 .1.3نموذج التوازن العام القابل للحساب
مع الخصائص المحسنة للطلب على
الكهرباء
تستخدم هذه الدراسة  ،IMACLIM-SAUوهو
نموذج ديناميكي للتوازن العام القابل للحساب
على مستوى االقتصاد الذي يجسد ميزات محددة
لالقتصاد السعودي .نتوسع في دراسة Soummane
وآخرون ( )2019و Soummaneوآخرون ( )2022من

خالل تحسين تمثيل النموذج للطلب على الكهرباء.
قطاع ا ،كما ورد في الجدول
يغطي النموذج 13
ً
 .1وإليجاز ،نصف فقط ميزات النموذج المتعلقة
بقطاع الكهرباء في هذا القسم .في الملحق ،A
نلخص المحركات االجتماعية االقتصادية الرئيسية
للسيناريوهات التي ندرسها .يوفر Soummane
وصف ا جبر ًي ا تفصيل ًي ا وإجراءات
وآخرون ()2022
ً
المعايرة ومعالجات البيانات للنموذج.

الجدول  .1التغطية القطاعية لـ .IMACLIM-SAU
الرمز المختصر

القطاع

الطاقة
OIL

النفط الخام

GAS

الغاز الطبيعي

RFN

التكرير

ELE

الكهرباء

Non-energy
AGR

الزراعة والصيد والغابات وصيد األسماك

MIN

عمليات التعدين األخرى (باستثناء استخراج النفط والغاز)

CHM

الكيماويات والبتروكيماويات

NMM

المعادن غير المعدنية (بما في ذلك األسمنت)

MAN

التصنيع

PRV

خدمات القطاع الخاص

PUB

الخدمات العامة

TRA

النقل الجوي والبحري

OTP

وسائل النقل األخرى
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 .3المنهجية
يحافظ نموذجنا على ثالث مواصفات مهمة لـ
 Soummaneوآخرون ( )2019و Soummaneوآخرون
( .)2022ونحافظ على حدود النموذج والعالقة بين
الميزان التجاري وسعر الصرف الفعلي الحقيقي.
كما نحافظ على العالقة بين متوسط األجر ومعدل
البطالة.
على أي حال ،يختلف نموذجنا عن نموذج Soummane
وآخرون ( )2022بطريقتين لتمثيل الطلب على
أوال ،نقوم بتعديل التعريفات
الكهرباء بشكل أفضلً .
القطاعية لفصل الخدمات الحكومية والخاصة .حيث
تستهلك األخيرة كمية كبيرة من الكهرباء ،تشكل
 ٪13.2من إجمالي الطلب في المتوسط بين عامي
 2013و  .2018ثان ًي ا ،نفترض أن استهالك األسر
لسلع الطاقة (أي المنتجات المكررة والكهرباء) مرن
من حيث الدخل والسعر .يعامل النموذج األصلي
هذا االستهالك على أنه خارجي (مستورد من الخبرة
التصاعدية) .بالنسبة للسلع غير المولدة للطاقة،
نحافظ على صياغة  Soummaneوآخرون ()2022
للحصص الثابتة لبقية الميزانية (أي صافي الميزانية
من نفقات الطاقة).
تساعد دالة االستهالك التي نتبناها للطلب على
الكهرباء السكنية في معالجة أوجه القصور في
استخدام الناتج المحلي اإلجمالي كبديل للدخل .في
الواقع ،قام  Atallaو ( Hunt (2016في التركيز على أن
دخل األسرة أكثر مالءمة من الناتج المحلي اإلجمالي
للفرد في هذه الحالة .في دول مجلس التعاون
الخليجي ،يرتبط نصيب الفرد من الناتج المحلي
وثيق ا بأسعار النفط 5.وكما ذكر
ارتباط ا
اإلجمالي
ً
ً
في ( ،Le Treut (2017نقوم بصياغة استهالك األسرة
6
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تشير  σCPiإلى مرونة السعر و  σCRiمرونة الدخل.
وتشير  pCiو  Rcإلى سعر المستهلك لسلعة الطاقة
 iوالدخل المستهلك على التوالي .ويشير المؤشر 0
إلى قيمة معايرة متغير ،أي قيمة .2013
صفرا
بالنسبة لألسر ،يكون استهالك النفط والغاز
ً
بشكل أساسي ،وبالتالي ،نحتاج فقط إلى قيم
مرونة السعر والدخل للكهرباء والتكرير .نستمد
هذه القيم من تقديرات Hasanovوآخرون ( )2020و
 Mikayilovوآخرون ،)2019( .على التوالي .وبالتالي،
بالنسبة للكهرباء ،يتم تعيين مرونة الدخل والسعر
عند  0.33و  0.13-على التوالي ،وبالنسبة للتكرير،
يتم تعيينها على  0.13و  0.27-على التوالي.
نحسب دخل األسر باستخدام االفتراضات المتعلقة
بتوزيع دخل االقتصاد الكلي الموضحة في الملحق
 A.2من  Soummaneوآخرون (.)2022
تأخذ دالة إنتاج السلع والخدمات ،بما في ذلك
7
متداخال .لمحاكاة السيناريوهات
شكال
الكهرباء،
ً
ً
المميزة إلصالحات األسعار ومكاسب الكثافة،
يتضمن النموذج اثنين من مواصفات اإلنتاج البديلة.
في (المواصفات  )1األولى ،يعتبر رأس المال والعمالة
والكهرباء مدخالت قابلة لالستبدال في المرحلة
الدنيا من دالة اإلنتاج .يتم تضمينها في مرونة ثابتة
لدالة االستبدال إلنشاء قيمة مضافة مكهربة 8.في
المرحلة العليا ،يتم دمج القيمة المضافة المكهربة
مع جميع منتجات الطاقة باستثناء الكهرباء إلنتاج
سلعة مركبة ( )VA_Eبنا ًء على دالة .Leontief
ثم يتم دمج  VA_Eمع المواد (أي ،المنتجات غير
مستهلكة للطاقة ،والمشار إليها بالرمز  )Mإلنتاج
الناتج المحلي  .Yفي هذه المواصفات ،يتم تحديد
كثافة استخدام الكهرباء (أي وحدات الكهرباء لكل
وحدة من  )Yداخل ًي ا من األسعار النموذجية للكهرباء
وعوامل أخرى .هذه المواصفات مشتركة في جميع
القطاعات.
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 .3المنهجية
تستخدم المواصفات الثانية (المواصفات  )2دالة إنتاج
متداخلة مماثلة .على أي حال ،في هذه المواصفات،
يتم تحديد كثافات الكهرباء ،مثل كثافات سلع
الطاقة األخرى ،خارج ًي ا .تظل كثافات سلع الطاقة
األخرى ثابتة عند مستويات سنة المعايرة .في كل
المواصفات ،يتم تنفيذ أسعار الطاقة المنظمة (بما
في ذلك أسعار الكهرباء) باستخدام هوامش خاصة
بالوكيل لتعكس االختالفات في التعريفات الخاصة
بالوكيل باستخدام تكاليف اإلنتاج .ويتم عرض
ذلك في الملحق  .6Bفي دراسة  Soummaneوآخرون
(.)2022

 .2.3محاكاة طلب الكهرباء السعودي
2018-2014
تتمثل إحدى طرق التحقق من صحة نماذج التوازن
العام القابل للحساب وزيادة مصداقيتها في
اختبار أدائها مقابل البيانات السابقة (Devarajan
 .)and Robinson 2002وبالتالي ،نختبر في هذا
القسم قدرة نموذجنا على تكرار الطلب على
الكهرباء القطاعية للفترة  .2018-2014كما
وصف  Soummaneوآخرون ( ،)2022تمت معايرة
 IMACLIM-SAUعلى سنة األساس  .2013باإلضافة
إلى ذلكُ ،ت ستخدم الفترة من  2014إلى 2017
لمعايرة متغيرات االقتصاد الكلي (أي الناتج المحلي
اإلجمالي ،وديناميكيات رأس المال ،ومعدل البطالة،
والميزان التجاري) .في هذه الدراسة ،نحافظ على هذه
المواصفات.
بالنسبة للطلب على الكهرباء السكنية ،نقوم
بتنفيذ دالة الطلب المرنة للسعر والدخل الموضحة
في المعادلة  .1بالنسبة الستخدامات الكهرباء
الوسيطة (أي الطلب الصناعي والتجاري والحكومي

على الكهرباء) ،فإننا نطبق المواصفات الموصوفة
في القسم الفرعي السابق .في المواصفات
األولى ،يتم تكييف كثافات الكهرباء مع األسعار
المنظمة لتعكس مدخالت المقايضات للمنتجين.
في المواصفات الثانية ،حددنا كثافات الكهرباء
خارج ًي ا لتعكس استهالك الكهرباء في 2018-2014
وفق ا لمؤسسة
لكل وحدة من الناتج القطاعيً ،
النقد العربي السعودي ( .)2019وبالتالي ،يشير
اختبار هذه المواصفات إلى قدرة نموذجنا على تكرار
مستويات النشاط القطاعي 9.بالنسبة للزراعة،
نحافظ على ثبات كثافة الكهرباء على مدار سنوات
نظرا لحصتها الصغيرة
المعايرة في كل المواصفات
ً
من استهالك الكهرباء ( ٪2في عام  .)2013أسعار
الكهرباء هي متوسط األسعار القطاعية بنا ًء على
التعريفات المنظمة الملحوظة والمرجحة حسب
فئات االستهالك ،كما يوضح (.Soummane (2021
يكون متوسط إجمالي الطلب الذي تمت محاكاته
في كل المواصفات في حدود  ٪2.8من إجمالي
الطلب الملحوظ .يرصد الطلب السكني ،الذي يتم
محاكاته باستخدام دالة االستهالك مع مرونة السعر
والدخل ،آثار الزيادة البطيئة في الدخل وإصالحات
أسعار الطاقة .تتقلب المسارات المقدرة مرة أخرى
حول القيم الملحوظة بنسبة  ٪2.8في المتوسط.
لالستخدام الصناعي والتجاري والحكومي والزراعي،
تكرر قيم االستهالك النموذجية القيم الفعلية
بشكل وثيق إلى حد ما .االنحرافات عن القيم
الفعلية أقل من  ٪11في المتوسط في جميع
القطاعات تحت كل المواصفات .يتم تعويض
المبالغة الطفيفة في تقدير الطلب الصناعي
والتجاري عن طريق التقليل من تقدير الطلب
الحكومي (الشكل .)1
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 .3المنهجية
الشكل  .1الطلب على الكهرباء الذي تمت نمذجته مقابل الطلب الملحوظ عبر القطاعات.2018-2013 ،
اﻟﺴﻜﻨﻲ

ﻣﻠﺤﻮظ

ﺗﻴﺮاواط ﻓﻲ اﻟﺴﺎﻋﺔ

2016

2014

2018

اﻟﻤﻮاﺻﻔﺎت 2

2017

ﻣﻠﺤﻮظ

ﺻﻨﺎﻋﻲ

2016

2015

2014

اﻟﻤﻮاﺻﻔﺎت 1

2013

اﻟﻤﻮاﺻﻔﺎت 2

ﺗﺠﺎري

70

80
70

60

30
20

ﺗﻴﺮاواط ﻓﻲ اﻟﺴﺎﻋﺔ

40

60
50
40
30
20

10
2018

2017

ﻣﻠﺤﻮظ

2015

2016

اﻟﻤﻮاﺻﻔﺎت 1

2013

2014

10

0

2018

اﻟﻤﻮاﺻﻔﺎت 2

زراﻋﻲ

2017

ﻣﻠﺤﻮظ

2016

2015

2014

اﻟﻤﻮاﺻﻔﺎت 1

2013

50

2

ﺗﻴﺮاواط ﻓﻲ اﻟﺴﺎﻋﺔ

3

40
30
20
10

1
2018

2017

ﻣﻠﺤﻮظ

2016

2015

اﻟﻤﻮاﺻﻔﺎت 1

2014

2013

اﻟﻤﻮاﺻﻔﺎت 2

0

ﺗﻴﺮاواط ﻓﻲ اﻟﺴﺎﻋﺔ

6
4

0

اﻟﻤﻮاﺻﻔﺎت 2

ﺣﻜﻮﻣﻲ

7
5

ﺗﻴﺮاواط ﻓﻲ اﻟﺴﺎﻋﺔ
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160
140
120
100
80
60
40
20
0
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ﻣﻠﺤﻮظ
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2015
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اﻟﻤﻮاﺻﻔﺎت 1

2013

0

اﻟﻤﻮاﺻﻔﺎت 2

المصادر :هيئة تنظيم المياه والكهرباء ( )2018للطلب الملحوظ ونتائج  IMACLIM-SAUللمسارات النموذجية .تستخدم المواصفات
 1كثافات داخلية للكهرباء ،وتستخدم المواصفات  2كثافات خارجية للكهرباء .األنشطة القطاعية المقدرة مقابل الملحوظة هي المصادر
المتبقية لالختالف في المواصفات .2
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 .4سيناريوهات الطلب على الكهرباء حتى
عام 2030
يصف هذا القسم سيناريوهات التوقعات والدوافع
واالفتراضات األساسية لها .بالنسبة لتوقعات
الطلب القطاعي ،فإننا نأخذ في االعتبار ثالثة
سيناريوهات تعكس مسارات الطلب على الكهرباء
السعودية في إطار إصالحات األسعار وتدابير كفاءة
الطاقة لتقليل كثافات الكهرباء .نقوم بمحاكاة
سيناريو مرجعي ( )REFوسيناريوهين بديلين.
تسمى هذه السيناريوهات البديلة سيناريو إصالح
األسعار ( )PRوسيناريو كفاءة الطاقة ( .)EEتستخدم
السيناريوهات الثالثة مسارات متشابهة للمؤشرات
االجتماعية واالقتصادية (أي السكان النشطون،
وإنتاجية العمل ،وأسعار النفط ،وإنتاج النفط،
واالستثمار ،والصادرات غير الطاقية) .وهي تختلف
فقط في الجوانب المتعلقة بقطاع الكهرباء ،كما
توضح األقسام الفرعية التالية .يصف الملحق
 Aالمؤشرات االجتماعية واالقتصادية بمزيد من
التفصيل.

 .1.4السيناريو المرجعي
في هذا السيناريو ،تظل أسعار الكهرباء الوسيطة
والنهائية عند مستوياتها لعام  2018حتى عام
 .2030وبالنسبة للقطاع السكني ،ارتفعت األسعار
بنسبة  ٪139عن مستويات ما قبل إصالحات أسعار
الطاقة .بالنسبة للصناعة ( ،)INDوالتي تتوافق
مع  MINو  CHMو  NMMو  MANفي التسميات
الخاصة بنا (الجدول  ،)1تكون األسعار أكبر بنسبة
 ٪20من مستويات ما قبل إصالحات أسعار الطاقة.
وبالنسبة إلى  PRVو  PUBو  ،AGRتكون األسعار
أعلى بنسبة  ٪20و  ٪30و  ٪50من مستويات ما
قبل إصالحات أسعار الطاقة ،على التوالي .يعتمد
السيناريو المرجعي المتوقع على المواصفات  ،2أي
المواصفات ذات كثافات الكهرباء الخارجية .تنحرف
هذه المواصفات بدرجة أقل عن طلب 2018-2013
10
الملحوظ مقارنة بالمواصفات ( 1انظر القسم .)2.3
في هذا السيناريو ،نفترض أن مستويات الكثافة
المفروضة للصناعة و  PRVو  PUBو  AGRتظل ثابتة

عند متوسطها في األعوام  2018-2013حتى عام
 .2030هذا االفتراض يتجنب وضع وزن أعلى بشكل
مبالغ على الكثافة في أي سنة محددة.

 .2.4سيناريوهات إصالح األسعار
في هذا السيناريو ،نأخذ في االعتبار إصالحات
إضافية لألسعار تتجاوز جولتي إصالحات أسعار
الطاقة اللتين تم إجراؤهما بالفعل .يخطط برنامج
التوازن المالي للحكومة السعودية لزيادة أسعار
الطاقة بشكل تدريجي لتلبية "مستويات السوق".
وتم تسليط الضوء على هذه الخطة باعتبارها أهم
مبادرة للمملكة العربية السعودية
(Kingdom of Saudi Arabia 2017; Kingdom of
.)Saudi Arabia 2019
يعتمد هذا السيناريو على المواصفات  1لدالة
اإلنتاج (انظر القسم  .)1.3تعمل هذه المواصفات
على رصد كثافة الكهرباء داخلي ًا للسماح
بالمقايضات ذات القيمة المضافة إذا ارتفعت
أسعار الكهرباء .ندرس نوعين مختلفين من زيادات
األسعار بنا ًء على مراجع دولية مختلفة .في المتغير
األول ،الذي ُي شار إليه باسم  ،PR-EMتتقارب أسعار
الكهرباء مع متوسط السعر في الدول الناشئة في
مجموعة العشرين ،وهي مجموعة من الدول الغنية
والنامية الرائدة .في المتغير الثاني ،الذي ُي شار إليه
بـ  ،PR-AVGتتقارب أسعار الكهرباء مع متوسط
11
السعر في جميع دول مجموعة العشرين.
في المتغير األول ( ،)PR-EMتنمو األسعار السكنية
بنسبة  ٪72أعلى من مستويات ما بعد إصالحات
أسعار الطاقة .ويقتربون في النهاية من األسعار
الحالية في الصين وجنوب إفريقيا .ومع ذلك،
فإنها تظل أقل بمرتين من األسعار في الدول ذات
الدخل المماثل (أي نصيب الفرد من الناتج المحلي
اإلجمالي) للمملكة العربية السعودية .ومن األمثلة
على هذه الدول جمهورية التشيك وبولندا
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وسلوفاكيا .يعد إصالح أسعار الطاقة في القطاع
الصناعي مسألة حساسة .تمتلك المملكة العربية
السعودية قاعدة صناعية كبيرة (كثيفة االستخدام
للطاقة بشكل أساسي) تتكامل مع سلسلة
القيمة للنفط الخام والغاز الطبيعي .ومع ذلك ،فإن
اإلصالحات المعتدلة اإلضافية ضرورية لدعم الجدوى
االقتصادية لنظام الكهرباء في الدولة (Anouti et al.
.)2020
نسعى إلى عكس هذا التوتر بين إصالح أسعار
الكهرباء والحفاظ على التنافسية الصناعية المحلية.
وبالتالي ،فإننا نستبعد الدولتين اللتين لهما أعلى
أسعار الكهرباء الصناعية ،البرازيل والهند ،من حساب
السعر الصناعي السائد في متغير  .PR-EMونتيجة
لذلك ،فإن سعر الكهرباء الصناعية في عام 2030
أعلى بنسبة  ٪43من سعر ما بعد إصالحات أسعار
الطاقة ،والذي يتم الحفاظ عليه في السيناريو
المرجعي .يطبق ( Hasanov (2019زيادة مماثلة
في األسعار على القطاع الصناعي السعودي بنا ًء
على مطابقة أسعار الكهرباء الصناعية في الواليات
المتحدة للفترة  .2017-2008بالنسبة للقطاعات
المتبقية ،أي  PRVو  PUBو  ،AGRنفترض زيادة
محافظة مماثلة في أسعار الكهرباء بنسبة  ٪43عن
مستويات ما بعد إصالحات أسعار الطاقة بحلول عام
.2030
يفترض المتغير الثاني ( )PR-AVGأن أسعار العقارات
السكنية تتضاعف ثالث مرات من مستوياتها
لعام  2018بحلول عام  .2030كما هو الحال في
متغير  ،PR-EMفإننا نستثني الدول ذات أعلى سعر
للكهرباء (اآلن إيطاليا واليابان) من حساب األسعار
الصناعية .تتضاعف األسعار الصناعية في ظل هذا
االفتراض بحلول عام  2030عن مستوياتها الحالية.
تشبه هذه الزيادة في األسعار مرة أخرى السعر
الصناعي المستهدف في السيناريو البديل في
أخيرا ،نفترض أن األسعار
دراسة ً .Hasanov (2019(12
القطاعية األخرى تتضاعف بحلول عام  2030مقارنة

بمستوياتها لعام  .2018يلخص الجدول  2افتراضاتنا
لسيناريو إصالح االسعار.
أخيرا ،نسلط الضوء على إحدى السمات المهمة
ً
لنموذجنا لقطاع الكهرباء في هذا السيناريو.
يتم التعامل مع الكهرباء في نموذجنا باعتبارها
سلعة واحدة متجانسة .بمعنى آخر ،يعد إنتاجها
دالة تنازلية ،مما يعني أننا ال نفرق بين تقنيات
التوليد المنفصلة من منظور تصاعدي .يوفر هذا
النهج مؤشرات قيمة لردود فعل المستهلكين على
تغيرات األسعار .ومع ذلك ،فإنه ال يمكن أن يوضح
بشكل شامل تطور المزيج من جانب العرض أو
التكاليف التي تواجه القيود التقنية .يصف كل من
( Wing (2006و Caiو ( Kat Arora (2015وآخرين
( )2018طرق تكامل تقنيات قطاع الكهرباء في إطار
نموذج توازن عام قابل للحساب بالتفصيل .نعتبر
ً
محتمل للعمل في المستقبل
اتجاه ا
هذا التكامل
ً
في سوق الكهرباء السعودية.

 .3.4سيناريوهات كفاءة الطاقة
في هذا السيناريو ،التغييرات في الطلب القطاعي
بالنسبة للسيناريو المرجعي مدفوعة باالنخفاض
في كثافات الكهرباء ألنواع اإلنتاج المختلفة .وضعت
السلطات السعودية تدابير لكفاءة الطاقة تستهدف
مختلف القطاعات المستهلكة للطاقة الحتواء نمو
الطلب على الكهرباء 13.أنشأت الحكومة المركز
السعودي لكفاءة الطاقة ( )SEECلوضع وتنسيق
البرامج الوطنية لترشيد استهالك الطاقة في
المباني والصناعة والنقل .حيث إن هذه القطاعات
مسؤولة عن  ٪90من استهالك الطاقة المحلي
( .)SEEC 2018باإلضافة إلى ذلك ،اتخذت شركة
المرافق الوطنية ،الشركة السعودية للكهرباء
( ،)SECإجراءات مختلفة لترشيد استهالك الكهرباء
في قطاعي الصناعة والخدمات .هذه اإلجراءات هي
تطبيق لإلستراتيجية الوطنية إلصالح قطاع الطاقة
.)Kingdom of Saudi Arabia 2017(14
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الجدول  .2افتراضات سيناريوهات إصالح األسعار (ريال سعودي  /كيلو واط في الساعة).
المتغير

PR-EM

PR-AVG

القطاع

2013

2018

2025

2030

∆ 2030-2018

سكني

0.08

0.19

0.25

0.32

%72+

صناعي

0.15

0.18

0.22

0.26

%43+

تجاري

0.22

0.26

0.32

0.37

%43+

حكومي

0.26

0.32

0.39

0.46

%43+

زراعي

0.11

0.17

0.21

0.24

%43+

سكني

0.08

0.19

0.35

0.56

%200+

صناعي

0.15

0.18

0.27

0.36

%100+

تجاري

0.22

0.26

0.39

0.52

%100+

حكومي

0.26

0.32

0.48

0.64

%100+

زراعي

0.11

0.17

0.25

0.34

%100+

المصادر :تستند حسابات المؤلفين لبيانات  2013و  2018إلى  Nachetو ( ،Aoun (2015و ( ،Kingdom of Saudi Arabia (2017و
( APICORP (2018و ( .Hasanov (2019تستند افتراضات القيم المتوقعة إلى بيانات من (.ENERDATA (2021

يستخدم سيناريو كفاءة الطاقة ( )EEالمواصفات
 2لدالة اإلنتاج (انظر القسم  ،)1.3أي أننا نفترض
أن كثافات استخدام الكهرباء خارجية .نقوم
بمحاكاة نوعين مختلفين من سيناريو كفاءة
الطاقة :متوسط ( )EE-Modوعالي ( .)EE-Highفي
هذه المتغيرات ،نقوم بتعديل كثافات الكهرباء
الخارجية للقطاعات (أي الطلب على الكهرباء
لكل وحدة إنتاج) .وبالتالي تشمل هذه المواصفات
القطاعات الصناعية ( RFNو  MINو  CHMو NMM
و  )MANوالتجارية ( )PRVوالحكومة ( )PUBوالزراعية
( .)AGRنحدد استهالك الكهرباء للسكن بنا ًء على
االفتراضات الموضحة أدناه.
نفترض في متغير سيناريو كفاءة الطاقة

المتوسطة أن كثافة الكهرباء للصناعة تنخفض
بنسبة  ٪14مقارنة بعام  2018بحلول عام .2030
وبعبارة أخرى ،تنخفض بنسبة  ٪1.2سنو ًي ا في
المتوسط خالل هذه الفترة .يتوافق هذا االنخفاض
مع نصف تحسين كثافة الكهرباء الذي تم تحقيقه
بين عامي  2013و  .2018وخالل هذه الفترة ،قام
المركز السعودي لكفاءة الطاقة بمراقبة تنفيذ
تدابير الكفاءة في المحطات القائمة والجديدة
( .)SEEC 2018وال نفترض أن هذا االتجاه يستمر
على نفس المستوى في متغير سيناريو كفاءة
الطاقة المتوسطة .القاعدة الصناعية السعودية،
التي يهيمن النفط والغاز على مزيج طاقتها،
لديها بالفعل أقل كثافة كهرباء بين دول مجموعة
15
العشرين.
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في متغير سيناريو كفاءة الطاقة العالية ،نفترض
أن مكاسب الكفاءة الملحوظة للصناعة في الفترة
 2018-2013البالغة  ٪2.4سنو ًي ا تستمر حتى عام
 .2030نفترض أن الكثافة تنخفض بالنسبة لـ PRV
و  PUBو  ،AGRبنسبة  ٪50من  2018إلى 2030
(أي بمعدل  ٪5.6سنويا) .يتوافق هذا االفتراض مع
تحسينات كفاءة المستوى  3المقدرة بواسطة
16
أخيرا ،نفترض أن الطلب
 Krartiوآخرون (.)2017
ً
على الكهرباء السكنية ينخفض بنسبة  ٪26من
 2018إلى ( 2030أي بمعدل  ٪2.5سنو ًي ا) .يعتمد
هذا االفتراض على مكاسب الكفاءة األعلى المقدرة
بواسطة  Krartiوآخرون ( .)2017يلخص الجدول 3
افتراضات الكثافة لسيناريوهات كفاءة الطاقة.

نفترض أن شدة الكهرباء لـ  PRVو  PUBو AGR
انخفضت بنسبة  ٪23بين  2018و ( 2030أي
 ٪2.2سنو ًي ا) .تتوافق هذه المكاسب في الكفاءة
مع الوفورات المقدرة في دراسة  Krartiوآخرون
( )2017للمباني السعودية بما في ذلك المباني
التجارية والحكومية .يقدرون هذه الوفورات بنا ًء على
اإلجراءات ذات التكلفة المنخفضة ،مثل تعديالت
أخيرا،
منظم الحرارة أو استبدال اإلضاءة الحاليةً .
نفترض أن استهالك الكهرباء السكنية ينخفض
بنسبة  ٪10بين  2018و ( 2030أي  ٪0.9سنو ًي ا).
يعتمد هذا االفتراض على المكاسب المجانية في
المباني السكنية السعودية المقدرة بواسطة
 Krartiوآخرون (.)2017

الجدول  .3كثافة الكهرباء في سيناريوهات كفاءة الطاقة (المؤشر =  1في عام .)2013
المتغير

القطاع

2013

2018

2025

2030

∆ 2030-2018

a

1.00

1.14

1.08

1.03

%10-

صناعي

1.00

0.85

0.72

0.64

%25-

تجاري

1.00

1.23

1.05

0.94

%24-

حكومي

1.00

1.25

1.07

0.95

%24-

زراعي

1.00

1.00

0.85

0.76

%24-

a

1.00

1.14

0.96

0.84

%26-

صناعي

1.00

0.85

0.57

0.43

%50-

تجاري

1.00

1.23

0.84

0.64

%48-

حكومي

1.00

1.25

0.85

0.65

%48-

زراعي

1.00

1.00

0.68

0.52

%48-

سكني

EE-Mod

سكني

EE-High

المصدر :تقديرات المؤلفين بنا ًء على ( ECRA (2018و ( ENERDATA (2021و ( SAMA (2019لعامي  2013و  .2018افتراضات
المؤلفين للقيم المتوقعة.
( )aسيناريوهات القطاع السكني هي الستهالك القطاع اإلجمالي.
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أخيرا ،نسلط الضوء على جانب واحد مهم من سرد
ً
هذا السيناريو .نقوم بنمذجة متغيرات الكفاءة
فقط لتقييم وفورات الطاقة المحتملة التي يمكن
تحقيقها في ظل أهداف كثافة مختلفة .على الرغم
من أن تدابير الكفاءة قد تحمل بعض التكاليف،
مثل االستثمار في األجهزة الجديدة أو تعديلها،
فإننا نعتبر هذه التكاليف غير مهمة .تعد كثافة
الكهرباء السائدة في المملكة العربية السعودية
عالية مقارنة بالدول األخرى .قد تكون هذه المقارنة
متحيزة لالستهالك الصناعي ،حيث يهيمن الوقود
األحفوري على مزيج الطاقة في المملكة .ومع ذلك،
يمكن خفض الطلب السعودي على الكهرباء بشكل

كبير من خالل سياسات غير مكلفة أو منخفضة
التكلفة جد ًا ذات جدوى فورية نسبية .قد تتضمن
هذه السياسات حمالت توعية ،وتحديثات لألنظمة
لتحسين القوانين والمعايير للمباني الجديدة،
وإدخال التسعير الديناميكي (.)Faruqui et al. 2011
باإلضافة إلى ذلك ،فإن االستخدام الحالي للعدادات
الذكية في المملكة سيساعد في تتبع وتقليل
17
االستخدام غير الفعال للكهرباء.
وأخيرا ،تشير فترة
ً
التوقعات على المدى المتوسط إلى إمكانية تحقيق
تخفيضات في كثافة الطاقة من خالل تدابير إدارة
جانب الطلب ،كما نفترض في متغيرات الكفاءة.
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 .5النتائج
نبدأ مناقشتنا للنتائج من خالل تقديم الطلب
على الكهرباء في السيناريو المرجعي .في هذا
السيناريو ،يصل إجمالي الطلب على الكهرباء إلى
ارتفاع ا من
 365.4تيراواط في الساعة في عام ،2030
ً
 299.2تيراواط في الساعة في عام  .2018في الفترة
التي ال توجد بها بيانات إحصائية ،أي من  2019إلى
( 2030انظر القسم  ،)2.3يكون نمو الطلب المتوقع
أقل بكثير من اتجاهاته السابقة .بين عامي 2009
و  ،2018نما إجمالي الطلب على الكهرباء بنسبة
 ٪5.3سنو ًي ا في المتوسط .في المقابل ،نتوقع نمو
متوسط الطلب على الكهرباء بنسبة  ٪1.6سنو ًي ا
بين عامي  2019و .2030
قبل مناقشة النتائج طويلة المدى حسب القطاع،
نسلط الضوء على مالحظتين تتعلقان بالنتائج
أوال ،ينخفض
اإلجمالية للسنوات المتوقعة المبكرةً .
الطلب الذي تمت نمذجته بنسبة  ٪1.5في عام
 .2019وتحدث هذه النتيجة ألننا نفترض أن كثافة
الكهرباء لقطاعات  INDو  PRVو  PUBتحافظ على
متوسطها لألعوام  2018-2013طوال فترة التوقعات
(انظر القسم  .)1.4هذه النتيجة ليس لها آثار كبيرة
على أهمية نتائجنا .وبالفعل ،تشير البيانات األولية
لعام  2019إلى انخفاض إجمالي مبيعات الكهرباء
السعودية بنحو .)Soummane 2020( ٪1
ثان ًي ا ،ننظر في آثار جائحة كوفيد 19-لعام 2020
وتدابير اإلغالق المرتبطة بها على الطلب على
الكهرباء .انخفض الطلب على الكهرباء بشكل
كبير في العديد من المناطق حول العالم .ومع ذلك،
تشير بيانات استهالك الكهرباء السعودية إلى أن
مستقرا تقري ًب ا في المملكة .قد تكون
الطلب ظل
ً
المساهمات األعلى للقطاع السكني والطقس
األكثر دف ًئ ا قد عوضت عن آثار الوباء (Soummane
.)and Peerbocus 2020
نأخذ اآلن في االعتبار االنهيار القطاعي للطلب
في السيناريو المرجعي .يظل القطاع السكني
المستهلك الرئيسي للكهرباء .ومع ذلك ،تنخفض
حصته من  ٪43.6من إجمالي الطلب على الكهرباء

في  2018إلى  ٪39.0في  2030في هذا السيناريو.
أثرت جولتا اإلصالح في أسعار الطاقة بشكل كبير
على الطلب السكني .في عام  ،2016بدأ الطلب
السكني في االستقرار ألول مرة ،ثم انخفض بنسبة
 ٪9.1في عام  .2018وبالتالي انخفض متوسط معدل
النمو بين عامي  2009و  2018إلى  18.٪3.2في ظل
افتراضنا أن األسعار الحقيقية ال تزال عند مستويات
 ،2018يتعافى الطلب السكني ببطء بمعدل
متوسط يبلغ  ٪1.1سنو ًي ا بين عامي  2019و ،2030
وينتهي عند  142.4تيراواط في الساعة.
في القطاعات األخرى ،ينمو الطلب على الكهرباء
بشكل أسرع من القطاع السكني .وبالفعل ،يؤدي
الحفاظ على استقرار كثافة الكهرباء إلى زيادة
الطلب على الكهرباء بما يتماشى مع مخرجات
القطاع .ينمو اإلنتاج الصناعي بمعدل  ٪1.8حتى
عام  ،2030ويزيد طلبه على الكهرباء من 58.2
تيراواط في الساعة في  2018إلى  81.9تيراواط
في الساعة في  .2030يشمل القطاع الصناعي
 ٪22.4من إجمالي الطلب على الكهرباء في 2030
في السيناريو المرجعي ،وهي زيادة بمعدل 3.0
نقطة مئوية ( )ppعن حصته في .2018
في قطاع  ،PRVوصل الطلب على الكهرباء إلى
ارتفاع ا
 82.1تيراواط في الساعة في عام ،2030
ً
من  61.8تيراواط في الساعة في عام  .2018ومن
المتوقع أن ينمو الطلب على الكهرباء في هذا
القطاع بمعدل  .٪1.9ويمثل  ٪22.5من إجمالي
الطلب على الكهرباء في السيناريو المرجعي في
عام  ،2030بزيادة قدرها  6.8نقطة مئوية عن عام
 .2018وفي قطاع  ،PUBيصل الطلب على الكهرباء
ارتفاع ا
إلى  51.5تيراواط في الساعة في عام ،2030
ً
من  43.9تيراواط في الساعة في عام  .2018بلغ
معدل النمو السنوي للطلب على الكهرباء في
هذا القطاع  ٪2.1بين عامي  2019و  ،2030وهو ما
يتماشى مع نمو اإلنتاج المتوقع .يمثل طلب هذا
القطاع  ٪14.2من إجمالي الطلب على الكهرباء في
السيناريو المرجعي في عام  .2030وتعكس هذه
انخفاض ا من  ٪19.7في عام  ،2018لكنها
الحصة
ً

توقع الطلب القطاعي السعودي على الكهرباء في عام  2030باستخدام نموذج التوازن العام القابل للحساب
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 .5النتائج
مماثلة لحصة  PUBلعام  2013من إجمالي الطلب.
بلغ متوسط كثافة الكهرباء في قطاع  PUBنسبة
 ٪12.8خالل  ،2018-2013أعلى من مستوى معايرة
 .2013إذا حافظ قطاع  PUBعلى كثافة الكهرباء هذه
خالل الفترة المتوقعة ،سينمو الطلب على الكهرباء
قليال مما هو عليه
في هذا القطاع بشكل أسرع
ً
أخيرا ،من المتوقع أن يزداد
في قطاعي  INDو ً .PRV

الطلب على الكهرباء في قطاع  AGRبمتوسط
معدل سنوي يبلغ  ،٪1.7ومن المتوقع أن يصل إلى
ارتفاع ا
 7.4تيراواط في الساعة بحلول عام ،2030
ً
من  4.9تيراواط في الساعة في عام  .2018ويبلغ
طلب هذا القطاع  ٪2.0فقط من إجمالي الطلب في
عام  ،2030بارتفاع طفيف عن  ٪1.6في عام 2018
(الشكل .)2

الشكل  .2الطلب على الكهرباء حسب القطاع في السيناريو المرجعي.
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المصادر ECRA (2018( :لبيانات  IMACLIM-SAU .2018-2013للقيم المتوقعة.

بعد ذلك ،نقوم بتحليل سيناريوهات الطلب البديلة.
يوضح الشكل  3آثار إصالحات األسعار وتدابير الكفاءة
على الطلب على الكهرباء .إن مواءمة أسعار الكهرباء
المحلية مع أسعار دول مجموعة العشرين الناشئة
(متغير  )PR-EMيقلل من نمو الطلب السنوي
بمقدار النصف مقارنة بالسيناريو المرجعي.
على وجه التحديد ،يبلغ نمو الطلب  ٪0.7سنوي ًا
بين  2019و  2030في متغير  ،PR-EMمقارنة بـ

 ٪1.6سنو ًي ا للسيناريو المرجعي .بلغ إجمالي
الطلب  40.5تيراواط في الساعة في عام 2030
في متغير  PR-EMأقل من السيناريو المرجعي
(أي أقل بنسبة .)٪11.1تؤدي الزيادات اإلضافية في
التعريفات لتلبية متوسط مستويات أسعار مجموعة
العشرين (متغير  )PR-AVGإلى استقرار إجمالي
الطلب تقري ًب ا على مدى فترة التوقعات .يبلغ في
متوسط معدل النمو  ٪0.1-سنو ًي ا حتى عام .2030

توقع الطلب القطاعي السعودي على الكهرباء في عام  2030باستخدام نموذج التوازن العام القابل للحساب
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 .5النتائج
ويبلغ إجمالي الطلب في هذا السيناريو  71.6تيراواط
في الساعة أقل من السيناريو المرجعي (أي أقل
بنسبة .)٪19.6
تؤدي الجهود المبذولة لتقليل كثافة الكهرباء في
قطاعات  INDو  PRVو  ،PUBإلى جانب انخفاض
الطلب السكني ،إلى زيادة توفير الطاقة في
سيناريوهات كفاءة الطاقة .بحلول عام  ،2030يؤدي
تحقيق أهداف متغير  EE-Modإلى استقرار الطلب
على الكهرباء خالل فترة التوقعات .انخفض إجمالي

الطلب على الكهرباء بمقدار  45.6تيراواط في
مقارنة
الساعة في عام  2030في متغير EE-Mod
ً
بالسيناريو المرجعي (أي أقل بنسبة  .)٪12.5تؤدي
المكاسب األكبر في الكفاءة لمتغير  EE-Highإلى
تقليل متوسط إجمالي الطلب على الكهرباء بنسبة
 ٪2.2سنو ًي ا .ويعادل هذا االنخفاض حوالي  6تيراواط
في الساعة سنو ًي ا حتى عام  .2030انخفض إجمالي
الطلب في عام  2030بمقدار  118.7تيراواط في
الساعة مقارنة بالسيناريو المرجعي (أي أقل بنسبة
.)٪32.5

الشكل  .3إجمالي الطلب على الكهرباء حسب السيناريو.
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تتشابه أنماط استهالك الكهرباء في السيناريوهين
البديلين مع االنماط في السيناريو المرجعي .يظل
القطاع السكني أكبر مستهلك للكهرباء في جميع
السيناريوهات .يمثل الطلب السكني  ٪40.7و

 ٪41.3من إجمالي الطلب في متغيرات  PR-EMو
 ،PR-AVGفي عام  ،2030على التوالي .وبالمقارنة،
فهو يمثل  ٪39.0من إجمالي الطلب في السيناريو
المرجعي .تتشابه حصص معظم القطاعات األخرى
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 .5النتائج
تيراواط في الساعة على التوالي في عام 2030
(الشكل  .)4في متغير  ،PR-EMتقلل القطاعات
الرئيسية المستهلكة للكهرباء من استهالكها
بحوالي  10تيراواط في الساعة لكل منها .يساهم
قطاع  ،AGRالذي يكون استهالكه هامش ًي ا
نسب ًي ا ،في توفير  1.6تيراواط في الساعة .في هذا
المتغير ،يقلل القطاع السكني من استهالكه
مقارنة بالسيناريو المرجعي بحلول عام
بنسبة ٪7.0
ً
 .2030خفضت قطاعات  INDو  PRVاستهالكها
النسبي بحوالي  ،٪12وانخفض االستهالك النسبي
لقطاع  PUBبنسبة  .٪18.4في متغير ،PR-AVG
يقل الطلب السكني بنسبة  ٪14.3عن السيناريو
توفيرا قدره
المرجعي في عام  ،2030وهو ما يمثل
ً
 20.4تيراواط في الساعة .تساهم قطاعات IND
و  PRVبما قدره  16.2تيراواط في الساعة و 17.3
تيراواط في الساعة على التوالي من وفورات الطلب.
تتوافق هذه االنخفاضات مع انخفاضات بنسبة
 ٪19.8و  ،٪21.1على التوالي ،مقارنة بالسيناريو
المرجعي في عام .2030

في متغيرات  PR-EMو  PR-AVGمع الحصص في
السيناريو المرجعي .االستثناء هو طلب قطاع
قليال من  ٪14.4في السيناريو
 ،PUBالذي ينخفض
ً
المرجعي إلى  ٪12.9و  ٪12.3في متغيرات  PR-EMو
 ،PR-AVGعلى التوالي.
في المتغيرات  EE-Modو  ،EE-Highيمثل الطلب
السكني  ٪40.4و  ٪43.1من إجمالي الطلب في عام
 2030على التوالي .باإلضافة الى ذلك ،فإن حصص
قطاع  INDفي إجمالي الطلب في عام  2030هي
 ٪21.7و  ٪24.7في متغيرات  EE-Modو ،EE-High
على التوالي .وتعد هذه الحصص مماثلة للحصص
في السيناريو المرجعي .تتشابه حصص القطاعات
المتبقية في إجمالي الطلب تقري ًب ا مع متغير
قليال في
 EE-Modوالسيناريو المرجعي .وهي أقل
ً
متغير  EE-Highمقارنة بالسيناريو المرجعي.
توفيرا في
تحقق متغيرات  PR-EMو PR-AVG
ً
الكهرباء بمقدار  40.5تيراواط في الساعة و 71.6

الشكل  .4االختالفات القطاعية في سيناريوهات إصالح األسعار وكفاءة الطاقة مقارنة بالسيناريو المرجعي في عام .2030
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 .5النتائج
تعد وفورات الطلب على الكهرباء لسيناريوهات
كفاءة الطاقة أكبر من وفورات سيناريوهات اصالح
االسعار .مقارنة بالسيناريو المرجعي ،يبلغ الطلب
على الكهرباء  45.6تيراواط في الساعة و 118.7
تيراواط في الساعة أقل في عام  2030في المتغيرات
 EE-Modو  ،EE-Highعلى التوالي .يمثل القطاع
انخفاض ا قدره  13.1تيراواط في الساعة
السكني
ً
و  36.1تيراواط في الساعة على التوالي .وتؤدي
مكاسب الكفاءة للمستخدمين المتوسطين إلى
انخفاض كبير في الطلب .يبلغ االستهالك في
قطاع  IND 12.5تيراواط في الساعة ( )٪15.3-و 21.1
تيراواط في الساعة ( )٪25.7أقل في ظل سيناريوهات
 EE-Modو  ،EE-Highعلى التوالي ،مقارنة
بالسيناريو المرجعي في عام  .2030وبالمثل ،يبلغ
الطلب في القطاعات  PRVو  PUBأقل بمقدار 11.2
تيراواط في الساعة و  7.2تيراواط في الساعة تحت
متغير  ،EE-Modعلى التوالي .في كال القطاعين،
يعد الطلب منخفض بحوالي  ٪14عن السيناريو
المرجعي .في متغير  ،EE-Highتحقق القطاعات
توفيرا في الكهرباء بمقدار  35.6تيراواط
 PRVو PUB
ً
في الساعة و  22.3تيراواط في الساعة على التوالي.
ويكون الطلب في هذه القطاعات أقل بحوالي ٪43
في هذا السيناريو مقارنة بالسيناريو المرجعي.
يوضح الجدول  4مؤشرات االقتصاد الكلي الرئيسية
لسيناريوهاتنا .النتائج اإلجمالية لسيناريوهاتنا
البديلة إيجابية مقارنة بالسيناريو المرجعي .في
الواقع ،الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي أعلى في
جميع المتغيرات األربعة مقارنة بالسيناريو المرجعي،
وهو األعلى في سيناريو كفاءة الطاقة .تأتي
االختالفات في الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي في
السيناريوهات لدينا من اآلثار المتناقضة النخفاض
الطلب على الكهرباء على عائدات األسر والميزانية
العامة.
في سيناريو اصالح االسعار ،تؤثر ارتفاعات األسعار
لتلبية المعايير الدولية سل ًب ا على القوة الشرائية
لألسر ،وفي نهاية المطاف على أرباحها الحقيقية.

في عام  ،2030انخفضت اإليرادات الحقيقية لألسر
بنسبة  10.0( ٪0.6مليار ريال سعودي) في متغير
 PR-EMمقارنة بالسيناريو المرجعي .والرقم
المقابل لمتغير  PR-AVGهو  50.4( ٪3.2مليار ريال
سعودي) .عالوة على ذلك ،تؤثر الزيادات في السعر
في سيناريو اصالح االسعار بشكل إيجابي على
التوازن العام ألنها تخفف عبء الدعم الحكومي.
في عام  ،2030يكون رصيد الموازنة العامة (كحصة
من الناتج المحلي اإلجمالي) أعلى بمقدار 1.7
نقطة مئوية في متغير  PR-EMمما هو عليه في
السيناريو المرجعي .وهي أعلى بنسبة  4.1نقطة
مئوية في متغير  PR-AVGمقارنة بالسيناريو
المرجعي .تحقق مكاسب رصيد الميزانية المتراكمة
لكل من المتغيرات  PR-EMو  PR-AVGمكاسب
صافية للديون (كحصة من الناتج المحلي اإلجمالي)
تبلغ  16.3نقطة مئوية و  41.9نقطة مئوية ،على
التوالي ،في عام  2030مقارنة مع السيناريو
المرجعي.
تسمح لنا نمذجة الطلب على الكهرباء في
إطار التوازن العام بحساب اآلثار المترتبة على
السيناريوهات المحاكاة من منظور االقتصاد
الكلي .في النهاية ،فإن التأثيرات اإليجابية اإلجمالية
على الناتج المحلي اإلجمالي البالغة  ٪0.72في
 PR-EMو  ٪0.75في  PR-AVGمدفوعة بشكل
أساسي بزيادة اإلنفاق العام .تعتبر التوقعات
المالية للحكومة في هذه السيناريوهات أفضل
منها في السيناريو المرجعي .ومع ذلك ،فإن الزيادة
الطفيفة في إيرادات األسر في هذه السيناريوهات
ُت ترجم إلى طلب محلي أضعف .وبالتالي ،على الرغم
من أن التأثير الصافي على الناتج المحلي اإلجمالي
إيجابي ،إال أن معدل البطالة أعلى في سيناريو
اصالح االسعار مقارنة بالسيناريو المرجعي .تبلغ
معدالت البطالة في متغيرات  PR-EMو PR-AVG 0.2
نقطة مئوية و  1.1نقطة مئوية ،أعلى مما هي عليه
في السيناريو المرجعي ،على التوالي .وتتوافق
هذه األرقام مع  31000و  172000من الوظائف
المفقودة ،على التوالي.
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 .5النتائج

الجدول  .4مؤشرات االقتصاد الكلي حسب السيناريو.
االختالف عن  REFفي عام 2030
المتغير

2013

REF 2030
PR-EM

PR-AVG

EE-Mod

EE-High

الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي
(مليار بقيمة الريال لعام )2013

2,773.3

4,177.2

+0.7%

+0.8%

+0.9%

+2.5%

معدل البطالة

5.6%

7.4%

+0.2 pp

+1.1 pp

-0.3 pp

-0.8 pp

الميزان التجاري
( ٪من الناتج المحلي اإلجمالي)

24.6%

8.7%

+0.4 pp

+1.2 pp

+0.1 pp

+0.2 pp

رصيد الميزانية الحكومية
( ٪من الناتج المحلي اإلجمالي)

8.8%

2.9%

+1.7 pp

+4.1 pp

+0.3 pp

+0.7 pp

صافي الدين العام
( ٪من الناتج المحلي اإلجمالي)

-95.9%

-108.0%

-16.3 pp

-41.9 pp

-2.0 pp

-4.8 pp

المصدر :محاكاة  = IMACLIM-SAU. PPنقاط مئوية.

كما ذكر أعاله ،يحقق سيناريو كفاءة الطاقة
مكاسب أعلى من منظور االقتصاد الكلي .وبالفعل،
كال من إيرادات األسرة
فإن تعزيز الكفاءة يفيد ً
والميزانية العامة .يؤدي خفض كثافة استخدام
الكهرباء إلى خفض االستهالك الكلي للكهرباء في
القطاعات المستهدفة ،وبالتالي تقليل اإلنفاق العام
على الحوافز المالية .ويتحسن الرصيد الحكومي
بمقدار  0.3نقطة مئوية و  0.7نقطة مئوية في
متغيرات  EE-Modو  ،EE-Highعلى التوالي .يبلغ
صافي الدين كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي
 2.0نقطة مئوية و  4.8نقطة مئوية أقل في متغيرات
 EE-Modو  EE-Highمقارنة بالسيناريو المرجعي،
على التوالي.
باإلضافة الى ذلك ،يقلل متغير  EE-Modمن خسارة
اإليرادات بالنسبة لسيناريوهات اصالح الطاقة،

ويوفر متغير  EE-Highبعض مكاسب اإليرادات.
في عام  ،2030تختلف اإليرادات الحقيقية لألسر
بنسبة  ٪0.4-و  ٪0.8+في ظل متغيرات EE-Mod
مقارنة بالسيناريو
و  ،EE-Highعلى التوالي،
ً
المرجعي .وبالتالي ،يرتفع االستهالك المحلي في
سيناريوهات كفاءة الطاقة ،مما يؤدي إلى تحسن
توقعات التوظيف .كانت معدالت البطالة أقل
بمقدار  0.3نقطة مئوية و  0.8نقطة مئوية في ظل
المتغيرات  EE-Modو  EE-Highفي عام  ،2030على
مقارنة بالسيناريو المرجعي .تتوافق هذه
التوالي،
ً
األرقام مع  42000و  126000فرصة عمل مستحدثة،
على التوالي .يرتفع إجمالي الناتج المحلي بنسبة
 ٪0.9و  ٪2.5في المتغيرات  EE-Modو EE-High
مقارنة بالسيناريو
في عام  ،2030على التوالي،
ً
المرجعي .وتأتي هذه النتيجة من مزيج من التوقعات
المالية اإليجابية وزيادة إيرادات األسرة.
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 .6االستنتاجات
يمر قطاع الكهرباء السعودي بتغييرات هيكلية.
نما بسرعة على مدى عقود ،مدعومة بحوافز
حكومية من خالل األسعار المنخفضة المنظمة
الستهالك الكهرباء .واعتبرت مسارات الطلب هذه
غير مستدامة ،مما يهدد االستدامة المالية للحكومة
ويزاحم صادرات الوقود األحفوري القيمة اقتصادي اً.
أطلقت السلطات في السنوات األخيرة برامج
طموحة للحد من نمو الطلب وتقليل اإلسراف في
استخدامات الكهرباء .حيث قامت خطط العمل العامة
هذه بإصالح األسعار وتعزيز تدابير الكفاءة أيض اً.
بالنظر إلى هذه التغييرات الهيكلية ،تقدم هذه
الدراسة مسارات للطلب السعودي على الكهرباء
في المستقبل حتى عام  .2030ونناقش الخيارات
المتاحة لخفض الطلب على الكهرباء في مختلف
القطاعات مع الحفاظ على النمو االقتصادي .يمكن
لنتائج سيناريوهات إصالح األسعار وكفاءة الطاقة ان
توفر رؤى لصناع السياسات السعوديين حول النتائج
المحتملة للسياسات المختلفة.
نقوم بتعديل نموذج التوازن العام القابل للحساب
الديناميكيIMACLIM-SAU (Soummane et al. ،
 )2022ليعكس ميزات قطاع الكهرباء .ثم نستخدم
هذا النموذج الستكشاف ثالثة سيناريوهات
مستقبلية للطلب على الكهرباء .ال يحتوي
السيناريو المرجعي الخاص بنا على إصالحات إضافية
ألسعار الكهرباء وال فرض لتدابير الكفاءة .في
متغيرات سيناريو إصالح األسعار ،نقوم بمحاكاة
األسعار المنظمة التي تتقارب مع متوسط األسعار
لدول مجموعة العشرين الناشئة وجميع دول مجموعة
وأخيرا ،نقوم باستخدام متغيران اثنان من
العشرين.
ً
سيناريو كفاءة الطاقة حيث يتم تنفيذ تحسينات
في كفاءة كثافة الكهرباء ،بافتراض مكاسب
متوسطة أو عالية.
يكون نمو الطلب في السيناريو المرجعي الخاص
بنا أقل بكثير من اتجاهاته السابقة ،عند ٪1.6
سنو ًي ا في المتوسط بين عامي  2019و  .2030يصل
الطلب إلى  365.4تيراواط في الساعة بحلول عام

ارتفاع ا من  299.2تيراواط في الساعة في عام
،2030
ً
 .2018تظهر السيناريوهات البديلة لدينا إمكانية
تحقيق وفورات كبيرة مقارنة بالسيناريو المرجعي.
تؤدي مواءمة أسعار الكهرباء مع أسعار دول مجموعة
العشرين الناشئة إلى خفض الطلب الكلي بمقدار
 40.5تيراواط في الساعة ( )٪11.1في عام .2030
ويؤدي الوصول إلى متوسط السعر لجميع دول
مجموعة العشرين إلى خفض الطلب اإلجمالي على
الكهرباء بنسبة  71.6تيراواط في الساعة ()٪19.6
في نفس العام .ومع ذلك ،فإن اختيار تدابير الكفاءة
لترشيد استخدام الكهرباء قد يوفر وفورات أكبر .في
متغير كفاءة الطاقة المعتدلة ،قد يكون إجمالي
الطلب على الكهرباء  45.6تيراواط في الساعة
( )٪12.5أقل من السيناريو المرجعي .وقد يصل هذا
االختالف إلى  118.7تيراواط في الساعة ( )٪32.5في
ظل أهداف كفاءة الطاقة الطموحة لمتغير كفاءة
الطاقة العالية.
أيض ا بتحليل التأثيرات االقتصادية الكلية
نقوم ً
المحتملة لسيناريوهاتنا .في المتغيرات األربعة
البديلة ،يتحسن الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي
بشكل عام في عام  2030مقارنة بالسيناريو
المرجعي .تأتي هذه النتيجة من اآلثار اإليجابية
إلصالحات األسعار وتدابير الكفاءة على الميزانية
العامة .يؤدي انخفاض الطلب على الكهرباء إلى
تحسين الرصيد المالي للحكومة ألنه يخفف العبء
المالي المرتبط بدعم توليد الكهرباء .تكون اآلثار
على الميزانية العامة والديون أكبر في ظل سيناريو
إصالح األسعار منها في سيناريو كفاءة الطاقة .ومع
ذلك ،فإن المكاسب في السيناريو السابق تقوضت
قليال بسبب االنخفاض في اإليرادات الحقيقية
ً
لألسر والقدرة التنافسية للمنتجين بسبب ارتفاع
أسعار الكهرباء.
أحد المحركات المهمة للطلب على الكهرباء والتي
ال تأخذها تحليالتنا بشكل صريح هو المشاريع
المستقبلية واسعة النطاق .في الواقع ،على الرغم
من أن نموذجنا يرصد الترابط القطاعي ،إال أنه ال
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 .6االستنتاجات
يتضمن إعالنات الحكومة عن العديد من المشاريع
الكبيرة التي يتم إنشاؤها في جميع أنحاء المملكة
العربية السعودية .تشمل هذه المشاريع تطوير
صناعة السياحة ،مع توسيع قدرة الحج ،والعديد من
المبادرات الصناعية (على سبيل المثال ،برنامج
التنمية الصناعية الوطنية والخدمات اللوجستية).

متزايدا على الكهرباء
وقد تولد هذه المشاريع طل ًب ا
ً
خالل العقد القادم .تركز هذه الدراسة على توقع
الطلب الهيكلي القطاعي على الكهرباء حتى
عام  .2030يجب أن تأخذ األبحاث المستقبلية في
الحسبان هذه المشاريع الكبيرة وتوسع أفق التوقع
لدينا.
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الهوامش
 1تخزين الطاقة الكهرومائية بالضخ هي حل لتخزين الكهرباء بأحجام كبيرة .ومع ذلك ،فإننا ال نأخذ هذا الخيار
في االعتبار كثير ًا في هذا التحليل .ارجع الى  Matarو ( Shabaneh(2020للحصول على تفاصيل حول إمكانيات
تخزين الطاقة الكهرومائية بالضخ في المملكة.
 2يتوافق هذا الرقم (أي  299.2تيراواط في الساعة) مع االستهالك النهائي المفوتر .وال يشمل استخدام
الطاقة داخل المحطة أو خسائر النقل والتوزيع.
 3كما أنه ينمذج الطلب الكلي على الكهرباء في دول مجلس التعاون الخليجي األخرى (أي البحرين والكويت
وعمان وقطر واإلمارات العربية المتحدة).
 4قام  Eltonyو ( Mohammad (1993بنمذجة الطلب القطاعي على الكهرباء بشكل إجمالي عبر دول مجلس
التعاون الخليجي.
 5قارن  Atallaوآخرون ( )2018إجمالي الناتج المحلي اإلجمالي وغير النفطي كمؤشرات للدخل .ويؤدي
المؤشران إلى تقديرات مختلفة بشكل كبير لمرونة الدخل للطلب السعودي على البنزين تبلغ  0.09و 0.61
على التوالي.
 6ينمذج ( Le Treut (2017استهالك األسر لسلع الطاقة كمجموع لالحتياجات األساسية الخارجية
واالستخدامات المرنة للسعر .هذا التمييز يفتقر إلى تقييم قابل لالستخدام في حالة المملكة العربية
السعودية.
 7يعامل Soummaneوآخرون ( )2022إنتاج الكهرباء واألنواع الثالثة األخرى إلنتاج الطاقة على أنها خارجية.
 8نستخدم تقديرات منشورة لدول أخرى وذلك لعدم وجود مرونة االستبدال المقدرة لإلنتاج السعودي (انظر
الملحق  .)Aنقوم بتحليل حساسية نتائجنا لهذه المعامالت الرئيسية والمتغيرات االجتماعية واالقتصادية
األخرى في الملحق .B
 9تتوافق الصناعة مع قطاعات مؤسسة النقد العربي السعودي ( )2019ألنشطة التعدين واستغالل المحاجر
األخرى؛ تصنيع؛ والكهرباء والغاز والمياه .تتوافق الخدمات الخاصة مع البناء؛ تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم
والفنادق؛ والنقل والتخزين واالتصاالت؛ والتمويل والتأمين والعقارات وخدمات األعمال؛ والخدمات المجتمعية
واالجتماعية والشخصية .ويتوافق القطاع الحكومي مع منتجي الخدمات الحكومية.
 10ال يؤثر اختيار المواصفات بشكل كبير على الطلب المتوقع .على سبيل المثال ،ينحرف الطلب المتوقع
في سيناريو  REFفي ظل المواصفات  1عن الطلب المتوقع في ظل المواصفات  2بنسبة  ٪1.8في عام
 365.4( 2030تيراواط في الساعة مقابل  359.0تيراواط في الساعة).
 11تتكون عينة الدول الناشئة في مجموعة العشرين من األرجنتين والبرازيل والصين والهند وإندونيسيا
أيض ا
والمكسيك وروسيا والمملكة العربية السعودية وجنوب إفريقيا وتركيا .تضم مجموعة العشرين ً
أستراليا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان وكوريا الجنوبية والمملكة المتحدة والواليات المتحدة .تم
الحصول على أسعار الكهرباء للدول المختارة من قاعدة بيانات (.ENERDATA (2021
 12على الرغم من أن أهدافنا للسعر مشابهة لدراسة ( ،Hasanov (2019إال أنه يفترض أنه سيتم الوصول إلى
األهداف في عام .2025
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الهوامش

أيض ا
 13بالنظر إلى نطاق هذه الدراسة ،فإننا نركز على تدابير كفاءة الطاقة في جانب الطلب .يمكن ً
تحقيق وفورات كبيرة في الطاقة من حيث المواد األولية للنفط والغاز من خالل التحول إلى وحدات توليد فعالة
أو بديلة (.)Alyousef and Abu-Ebid 2012; Matar et al. 2017
 14تتوفر تدابير ترشيد االستهالك في الشركة السعودية للكهرباء على https://www.se.com.sa/en-us/
 Pages/IndustrialSector.aspxللصناعةhttps://www.se.com.sa/en-us/Pages/CommercialSector.aspx ،
للقطاع التجاري و  https://www.se.com.sa/en-us/Pages/GovernmentalSector.aspxللقطاع الحكومي.
 15نحسب كثافة الكهرباء كنسبة القيمة المضافة من الصناعة (بالدوالر األمريكي الحقيقي) إلى استهالك
الكهرباء للقطاع (بالجيجاوات في الساعة) باستخدام بيانات من (.ENERDATA (2021
 16باإلضافة إلى التدابير المذكورة لمتغير  ،EE-Modفإن اإلجراء الرئيسي الذي تقوم عليه هذه المكاسب هو
استبدال وحدات تكييف الهواء.
https://www.se.com.sa/en-us/customers/Pages/SmartMeters.aspx 17
 18نما الطلب على الكهرباء السكنية بمعدل  ٪6.6سنو ًي ا بين عامي  1999و .2008
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الملحق  .Aنموذج المعلمات
في هذا الملحق ،نعرض المحركات االجتماعية
واالقتصادية األساسية المشتركة لسيناريوهات
المحاكاة الثالثة REF ،و  PRو ( EEالجدول  .)A.1في

الملحق  ،Bنقوم بتحليل حساسية نتائجنا للتغيرات
في هذه المعلمات.

الجدول  .A.1المحركات االجتماعية واالقتصادية المشتركة في جميع السيناريوهات.
المحرك

الوحدة

2013

2030

موارد العمالة

مليون مكافئ بدوام كامل

19.9

27.6

إنتاجية العمالة

مؤشر يساوي  1في عام 2013

1.00

1.10

اتجاه التصدير االفتراضي

مؤشر يساوي  1في عام 2013

1.00

1.76

تكوين إجمالي رأس المال الثابت

حصة الناتج المحلي اإلجمالي

23.9

26.1

مخرجات النفط

مليون برميل يوميا

9.2

12.9

سعر النفط

دوالر أمريكي للبرميل

115

88

المحركات األساسية للنمو االقتصادي هي المسارات
الخارجية لموارد العمالة واإلنتاجية .نقيس موارد
العمالة من قبل السكان في الفئة العمرية 65-15
عام ا ،المشتقة من األمم المتحدة (.)UN 2015
ً
بالنسبة إلنتاجية العمالة ،نستخدم البيانات
السنوية في تقارير  Oxford Economicsبين عامي
 2013و  .2017نفترض بعد عام  2017أن تنمو إنتاجية
العمل بنسبة  ٪1.3سنو ًي ا حتى عام  .2030يتوافق
هذا المعدل مع متوسط نمو اإلنتاجية لالقتصاد
السعودي بين عامي  2011و  2015حسب تقدير
 Alkhareifوآخرون (.)2017
نطبق اتجاه التصدير االفتراضي على السلع غير
الطاقية لتحديد خط األساس الخاضع لتغيرات شروط
التجارة .يقارب نمو أسواق الصادرات السعودية ما
توقعه صندوق النقد الدولي ( )IMF 2016لمنطقة
الشرق األوسط وشمال أفريقيا 19.يعد االستثمار،

أي تكوين إجمالي رأس المال الثابت ،حصة مقيدة
من الناتج المحلي اإلجمالي يتم معايرتها بنا ًء على
بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي ( )2019بين
عامي  2013و  .2017ومن المفترض أن تتقارب مع
متوسط  2017-2013في عام .2030
مهم ا في االقتصاد
دورا ً
يلعب قطاع النفط ً
السعودي .ويعتبر اإلنتاج والسعر هما المتغيران
الرئيسيان المحركان ألدائه ،وكالهما متغيرات
خارجية في  .IMACLIM-SAUوتستند مساراتهم إلى
سيناريو السياسات المعلنة للوكالة الدولية للطاقة
( ،)IEAحيث وصل إنتاج النفط السعودي إلى 12.9
مليون برميل يوم ًي ا في عام  .)IEA 2019( 2030من
المتوقع أن يتعافى سعر النفط الدولي من مستواه
المنخفض في عام  2015إلى  81دوالر للبرميل في
عام  2025و  88دوالر للبرميل في عام IEA( 2030
.)2019

 19انظر المعادلة  A-30في  Soummaneوآخرون (.)2022
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الملحق  .Aنموذج المعلمات

تعتمد دالة اإلنتاج التي تم وصفها في القسم 1.3
على مرونة االستبدال والمرونة التجارية الواردة في

تفصيال
الجدول  .A.2ويتم عرض وصف جبري أكثر
ً
في الملحق  Aمن  Soummaneوآخرون (.)2022

الجدول  .A.2مرونة االستبدال والمرونة التجارية.
σVA

σX

σM

OIL

1.28

-

-

GAS

1.28

-

-

REF

0.31

-

-

ELE

0.30

-

-

AGR

0.34

0.67

-0.09

MIN

1.28

0.67

-0.09

CHM

0.52

0.67

-0.09

NMM

0.29

0.67

-0.09

MAN

0.25

0.67

-0.09

PRV

0.27

0.67

-0.09

PUB

0.43

0.67

-0.09

TRA

0.87

0.67

-0.09

OTP

0.56

0.67

-0.09

المصدر

Koesler and
)Schymura (2015

Billmeier and Hakura
)(2008

Billmeier and
)Hakura (2008

في الجزء السفلي من دالة اإلنتاج ،يتم التعامل
مع رأس المال والعمالة والكهرباء كمدخالت قابلة
لالستبدال إلنتاج القيمة المضافة ( .)VAباإلضافة
الى ذلك ،فإن السلع غير الطاقية مرنة بالنسبة

لشروط التجارة ،مع مرونة  σXللصادرات و  σMللواردات.
يتم توفير المزيد من التفاصيل في الملحق  Aمن
 Soummaneوآخرون (.)2022
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الملحق  .Bتحليل الحساسية
في هذا القسم ،نقدم تحليل حساسية الطلب
على الكهرباء للمتغيرات االجتماعية واالقتصادية
المذكورة في الملحق  .Aباالختصار ،نقدم نتائج
الحساسية للطلب الكلي في السيناريو المرجعي
والتباين في إجمالي الناتج المحلي في نهاية أفق
التوقعات .الهدف الرئيسي من هذا التحليل هو

إظهار كيف يمكن للتغيرات في نموذج المحركات
المختارة أن تؤثر على الطلب على الكهرباء في عام
 .2030وتعد محركات االقتصاد الكلي والمحركات
االجتماعية في النموذج عرضة لعدم اليقين.
وبالتالي ،فإننا نختبرها ضمن حدود معقولة تقابل
المتغيرات "المنخفضة" و "العالية" (الجدول .)B.1

الجدول  .B.1المتغيرات االجتماعية واالقتصادية الخارجية في النموذج في عام .2030
المتغير

الوحدة

منخض

REF

عالي

السكان النشطين

مليون مكافئ بدوام كامل

26.2

27.6

29.0

إنتاجية العمالة

مؤشر يساوي  1في عام 2013

1.05

1.10

1.27

اتجاه التصدير االفتراضي

مؤشر يساوي  1في عام 2013

1.41

1.76

2.12

تكوين إجمالي رأس المال الثابت

حصة الناتج المحلي اإلجمالي

23.9

26.1

29.8

مرونة االستبدال σVA

غير متوفر

 *0.5قيمة مرجعية

قيمة مرجعية

 *1.5قيمة مرجعية

مخرجات النفط

مليون برميل يوميا

11.0

12.9

13.5

سعر النفط

دوالر أمريكي للبرميل

62

88

111

ننوع الموارد السكانية النشطة بنسبة  ٪+/5-من
ّ
هدف السيناريو المرجعي في عام  .2030بالنسبة
ً
معتدل بنسبة ٪5
ربح ا
إلنتاجية العمل ،نفترض ً
بحلول عام  2030في المتغير المنخفض ،بما يتوافق
مع الزيادة المستهدفة من .Oxford Economics
نفترض مكاسب بنسبة  ٪27في المتغير العالي،
تتوافق مع مكاسب اإلنتاجية غير النفطية المقدرة
بواسطة  Alkhareifوآخرون ( .)2017نقوم بتغيير
اتجاه التصدير االفتراضي بنسبة  ٪+/20-من هدف
السيناريو المرجعي في عام  .2030نفسر متغير
التصدير المنخفض على أنه نمو أضعف في الشرق
األوسط وشمال إفريقيا حيث تفشل المنطقة في
التعافي اقتصاد ًي ا من جائحة كوفيد .19-ويعكس

سريع ا
المتغير العالي انتعاش اقتصادات المنطقة
ً
فيما بعد انتشار الوباء.
ال توجد تقديرات مناسبة لمرونة االستبدال ()σVA
أيض ا بإجراء
في السياق السعودي .وبالتالي ،نقوم ً
تحليالت الحساسية للمعامالت الواردة في الجدول
 .A.2للقيام بذلك ،نضرب هذه المرونة في عوامل
( 0.5متغير منخفض) و ( 1.5متغير عالي) ،على
التوالي .بالنسبة لتكوين إجمالي رأس المال الثابت،
يعود االستثمار إلى مستواه في  2013في المتغير
المنخفض .في المتغير العالي ،يصل االستثمار
إلى مستواه في عام  . .2015في عام  ،2015حفزت
الحكومة القطاع غير النفطي باإلنفاق العام كرد
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فعل على انخفاض أسعار النفط .نستخدم التغيرات
للنسب المئوية في إنتاج النفط في منطقة الشرق
األوسط التي توقعتها الوكالة الدولية للطاقة
( .)2019يتوافق اإلنتاج في المتغيرات المنخفضة
والعالية مع سيناريو التنمية المستدامة ()SDS
للوكالة الدولية للطاقة وسيناريو السياسات الحالية
( ،)CPSعلى التوالي 20.وبالمثل ،فإن المتغيرات
المنخفضة والعالية ألسعار النفط المتوقعة تتوافق
مع أسعار النفط في سيناريو التنمية المستدامة
وسيناريو السياسات الحالية للوكالة الدولية للطاقة
(.)2019
يظهر التحليل أن الطلب على الكهرباء أكثر
حساسية للتغيرات في االستثمار وأسعار النفط
ومستويات اإلنتاجية .ويعد حساس إلى حد ما
للتغيرات في السكان النشطين (الشكل .)B.1

تؤثر مستويات إنتاج النفط واتجاه التصدير
االفتراضي للسلع غير الطاقية بشكل هامشي
فقط على الطلب على الكهرباء .تعتمد المتغيرات
المستخدمة لتحليل الحساسية الموضح على
السيناريو المرجعي .بعبارة أخرى ،ثبتت فيها أسعار
الكهرباء عند مستويات  2018وثبتت كثافة إنتاج
الكهرباء عند متوسط  .2018-2013واالستثناء
هو تحليل الحساسية لـ  ،σVAوالذي يعتمد على
مواصفات اإلنتاج  .1وبالتالي ،تأتي االختالفات في
الطلب على الكهرباء من التأثيرات على ديناميكيات
إيرادات األسر والمخرجات القطاعية والرصيد المالي.
تدفع هذه المتغيرات ،إلى جانب متغيرات االقتصاد
الكلي األخرى (مثل معدل البطالة والميزان التجاري
والدين العام) التغيرات في مسارات الطلب على
الكهرباء .تؤدي هذه االختالفات مع ًا إلى تغييرات في
الناتج المحلي اإلجمالي.

الشكل  .B.1حساسية إجمالي الطلب على الكهرباء لمتغيرات االقتصاد الكلي ،االختالف عن السيناريو المرجعي في عام .2030
اﻧﺘﺎج اﻟﻨﻔﻂ
اﺗﺠﺎه اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ
اﻟﺴﻜﺎن اﻟﻨﺸﻄﻴﻦ
اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ
ﺳﻌﺮ اﻟﻨﻔﻂ
Sigma_VA
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر
10.0

5.0

-5.0

0.0

-10.0

ﺗﻴﺮاواط ﻓﻲ اﻟﺴﺎﻋﺔ
ﻋﺎﻟﻲ

ﻣﻨﺨﻔﺾ

المصدر :محاكاة .IMACLIM-SAU
 20ال تتوقع الوكالة الدولية للطاقة ( )2019إنتاج المملكة العربية السعودية من النفط في السيناريوهات البديلة  CPSو .SDS
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الملحق  .Bتحليل الحساسية

سابق ا ،نقصر تحليل الحساسية لمتغيرات
كما ذكر
ً
االقتصاد الكلي على التغيرات المحفزة في الناتج
المحلي اإلجمالي الحقيقي مقارنة بمستوى عام
 2030في السيناريو المرجعي .وكما هو متوقع،
يرتبط التغيير العالي في الناتج المحلي اإلجمالي
الحقيقي بارتفاع التغيير في إجمالي الطلب على
الكهرباء ،باستثناء إنتاج النفط .يختلف إجمالي
الناتج المحلي في عام  2030بنسبة  ٪2.1-و ٪3.4+
بالنسبة السيناريو المرجعي في متغيرات االستثمار
المنخفضة والعالية ،على التوالي .ترتبط أسعار
النفط في المتغيرات المنخفضة والعالية بتغيرات
الناتج المحلي اإلجمالي بنسبة  ٪2.3-و ٪1.8+
على التوالي .في المتغيرات المنخفضة للسكان
النشطين واإلنتاجية واتجاه التصدير االفتراضي،
يتغير الناتج المحلي اإلجمالي بنسبة  ٪0.8-و ٪0.6-
و  ٪0.3-على التوالي .في المتغيرات العالية لتلك
العوامل ،تتغير بنسبة  ٪1.3+ ،٪0.5+و  ،٪0.3+على
مقارنة بالسيناريو المرجعي.
التوالي،
ً

أخيرا ،يرتبط خفض مرونة استبدال المدخالت
ً
بالقيمة المضافة المكهربة بزيادة استهالك
الكهرباء ،ولكنه يخفض الناتج المحلي اإلجمالي
بنسبة  .٪0.5تؤدي زيادة مرونة االستبدال إلى
تحسين الناتج المحلي اإلجمالي بنسبة  .٪0.2في
الواقع ،يؤدي خفض قابلية استبدال عوامل اإلنتاج
عامال
األولية إلى زيادة حصة الكهرباء ،حيث تصبح
ً
صارم ا مع عدد أقل من البدائل .ومع ذلك ،وألن
إنتاج ًي ا
ً
للكهرباء حصة أقل من القيمة المضافة ،تؤدي زيادة
حصتها مقارنة بالعوامل األخرى إلى انخفاض طفيف
في الناتج المحلي اإلجمالي .على العكس من ذلك،
فإن زيادة قابلية االستبدال في الجزء السفلي من
دالة اإلنتاج تسمح للعوامل المنافسة (أي العمالة
ورأس المال) باالستبدال للكهرباء في عملية اإلنتاج.
ومع ذلك ،فإن قابلية االستبدال هذه تتطلب خبرة
إضافية من تصاعدية ،حيث تتطلب زيادة كهربة
بعض العمليات الصناعية تعديالت أو تحديثات
آلليات اإلنتاج.
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نبذة عن المؤلفين
صالح الدين سومان
صالح الدين باحث مشارك في برنامج تحوالت الطاقة والطاقة الكهربائية .تشمل
مجاالت بحوثه الحالية نمذجة سوق الكهرباء السعودي وإصالحات سوق الكهرباء واإلطار
التنظيمي.
مشاركا في مختبر التابع للمركز الوطني
عمل صالح الدين قبل انضمامه لكابسارك باحثًا
ً
الفرنسي للبحث العلمي  CIREDفي فرنسا ،حيث ركز على نمذجة االقتصاد والطاقة
أيضا باحثًا في مجموعة كهرباء فرنسا ضمن شعبة البحث والتطوير.
المتكاملة .وقد عمل ً
وكان جز ًءا من أسواق الطاقة التابعة للشعبة ووحدة التنظيم البيئي التي تركز على
األسواق الناشئة.
صالح الدين حاصل على درجة الدكتوراه في االقتصاد من جامعة باريس ساكالي في
فرنسا ،وعلى درجة الماجستير في اقتصاديات الطاقة من جامعة مونبلييه في فرنسا ،وفي
االقتصاد القياسي لألسواق المالية من كلية االقتصاد في جامعة إيكس مارسيليا في
فرنسا.

فريديريك غيرسي
باحث في المركز الوطني الفرنسي للبحث العلمي تم تعيينه في  CIREDفي باريس.
منذ عام  ،1997كان يعمل على النمذجة الهجينة تصاعدي ًا وتنازلي ًا للتفاعالت بين االقتصاد
والطاقة والبيئة ( ،)E3والتي يطبقها لتطوير التوقعات المستقبلية حول الكفاءة والمساواة
في سياسات المناخ وتحوالت الطاقة.
يركز بحثه الحالي على االقتصاد الكلي لتمويل المناخ ،وعلى التأثيرات التوزيعية
لالستراتيجية الوطنية الفرنسية منخفضة الكربون ( ،)SNBCوعلى نقل طريقة
( IMACLIMتهجين النموذج والبيانات) إلى شركاء أكاديميين دوليين في إطار
عمل شبكة  .IMACLIMتمتد الشبكة اآلن إلى  11دولة ،بما في ذلك فرنسا ودول
البريكس (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا).
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نبذة عن المشروع
يقع قطاع الكهرباء في قلب تحول الطاقة في العديد من الدول .يتطلب كل من جانب العرض والطلب
في سوق الكهرباء تقييمات شديدة لتحديد خيارات السياسة المناسبة التي يمكن أن تحقق أقصى
فائدة ألصحاب المصلحة .يركز هذا المشروع على جانب الطلب في السوق السعودي .ويتم تقييم
جانب العرض في مشاريع أخرى ،بما في ذلك تطور مزيج الطاقة وتكامل سوق الكهرباء المحلي مع
األسواق اإلقليمية.
نما الطلب على الكهرباء في المملكة العربية السعودية باستمرار على مدى العقود الماضية .بدأت
المملكة العربية السعودية في إصالحات األسعار منذ عام  ،2016وأطلقت حمالت ترشيد الستخدام
الطاقة ،للحد من الطلب على الكهرباء واالستخدام غير الفعال .ونتيجة لذلك ،استقر الطلب على
الكهرباء في السعودية بين عامي  2016و ،2018وانخفض في النهاية ألول مرة على اإلطالق في
عام  .2019العوامل المختلفة التي تحدد نمو الطلب المحتمل أو انخفاضه وتأثير كفاءة الطاقة على
جيدا.
نمو الطلب على الكهرباء في االقتصادات النامية ليست مفهومة ً
أمرا بالغ األهمية لتطوير السياسة العامة .يؤثر عدم اليقين حول
يعد فهم نمو الطلب على الكهرباء ً
مباشرا على احتياجات االستثمار .يفصل هذا المشروع
تأثيرا
ً
معدالت نمو الطلب على الكهرباء ً
العوامل الدافعة األساسية للطلب السعودي على الكهرباء .ونقوم بتحليل التوجهات المستقبلية
المحتملة للطلب على الكهرباء حسب القطاع في المملكة العربية السعودية.
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