مبادرة الحزام والطريق الصينية
والرؤية السعودية  :2030مراجعة
ً
تحقيقا لالستدامة
الشراكة

دونمي تشين
October 2021 / KS-2021--DP16-ARA
تحقيقا لالستدامة
مبادرة الحزام والطريق الصينية والرؤية السعودية  :2030مراجعة الشراكة
ً

1

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
تستعرض هذه الدراسة الشراكة اإلستراتيجية الشاملة
القائمة بين المملكة العربية السعودية والصين ومدى
الترابط القائم ما بين مبادرة الحزام والطريق الصينية
( )BRIوالرؤية السعودية  ،2030وقد أدت هذه الروابط
إلى تحسين التعاون بين البلدين على مدى السنوات
السبع الماضية بنحو ملحوظ في مجاالت التجارة
واالستثمار والطاقة وتطوير التقنيات الجديدة .كما
أن بإمكان المملكة العربية السعودية تعزيز تعاونها مع
الصين في مجال االقتصاد الدائري للكربون من خالل
األطر الثنائية والمتعددة األطراف.
يمكن للبلدين على مستوى األطر الثنائية ،إعطاء
األولوية لالستثمارات في قدرات الطاقة المتجددة المحلية
وتعزيز تقنيات كفاءة الطاقة وخطط التمويل بالنسبة

للقطاع الصناعي ،كما يمكنهما إقامة شراكة تمويل بين
القطاعين العام والخاص ألغراض تطوير مشاريع واسعة
النطاق الحتجاز الكربون وتخزينه ( ،)CCSفضال عن
إمكانية تجربتهما لتجارة الهيدروجين عبر الحدود ومواءمة
المعايير من أجل دمج سالسل التوريد الخاصة بالبلدين.
كذلك يمكن للصين والمملكة العربية السعودية على
معا من أجل تعزيز
مستوى األطر متعددة األطراف ،العمل ً
إطار عمل اتفاقية الشراكة والتعاون في منطقة مبادرة
الحزام والطريق ،ويمكنهما تيسير استخدام الهيدروجين
في مشاريع البنية التحتية للنقل فيما يتعلق بمبادرة
الحزام والطريق وتشجيع تبادل المعارف الخاصة باحتجاز
ثاني أكسيد الكربون وتخزينه ودعم تكامل الطاقة على
المستوى اإلقليمي.
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الملخص
نمت العالقة بين المملكة العربية السعودية والصين
بنا ًء على المصالح المتبادلة والمزايا التكميلية ،من
مجرد أهمية هامشية لتصبح شراكة إستراتيجية
شاملة .إذ أنشأ البلدان آليات تنسيق ثنائية وإقليمية
تهدف إلى مواءمة مبادرة الحزام والطريق الصينية
( )BRIوالرؤية السعودية  ،2030وقد أدت هذه اآلليات
إلى تحسين التعاون في مجاالت التجارة واالستثمار
والطاقة وتطوير التقنيات الجديدة بصورة ملحوظة.
شهد االستثمار الصيني األجنبي المباشر ( )FDIفي
سريعا في معظم
نموا
ً
المملكة العربية السعودية ً
السنوات منذ إطالق مبادرة الحزام والطريق في عام
 .2013إال أن هذا االستثمار تراجع في عامي 2016
و 2017بسبب االضطرابات العالمية في سوق النفط،
وإطالق اإلصالحات االقتصادية السعودية والتغييرات
التنظيمية التي تؤثر على استثمارات الصين في
الخارج .غير أن المستثمرين الصينيين ال يزالون على
ثقة تامة في المملكة العربية السعودية ،وقد وصلت
تدفقات االستثمار األجنبي المباشر من الصين إلى
المملكة العربية السعودية إلى مستوى قياسي في
عام  ،2019ببلوغها  654مليون دوالر.
كما شهدت التدفقات التجارية بين الصين والمملكة
العربية السعودية نموا ملحوظا ،حيث بلغت صادرات
الصين من المنتجات الصناعية إلى المملكة العربية
أي
السعودية في عام  ،2020نحو  28مليار دوالرّ ،
بزيادة قدرها  ٪50منذ عام  .2013وأيضا شهدت
صادرات المملكة العربية السعودية من النفط الخام
إلى الصين نموا ملحوظا ،من  364مليون برميل في
عام  2013إلى  622مليون برميل في عام .2020
إضافة إلى نمو عقود البناء بين الشركات الصينية
والمملكة العربية السعودية بوتيرة أسرع .كما بلغت
القيمة اإلجمالية للمشاريع المتعاقد عليها التي أنجزتها
الشركات الصينية في المملكة العربية السعودية في
الفترة ما بين  2014و  2019نحو  40مليار دوالر،
ويمثل هذا المبلغ ضعف القيمة المقابلة للفترة ما بين
األعوام من  2008و .2013

يعكس هذا النمو في مجال الربط ما بين االستثمار
والتجارة حقيقة اتساع نطاق التعاون بين الشركات
الصينية والسعودية ،وال يقتصر على التعاون بشأن
البنية التحتية التقليدية وإنشاء المرافق فحسب ،وإنما
أيضا قطاعات اقتصادية جديدة مثل تطوير
يشمل ً
مصادر الطاقة الجديدة واالبتكار الرقمي .باإلضافة إلى
ذلك ،ازدادت وتيرة انخراط الشركات الصينية في سوق
المواد البتروكيماوية السعودية منذ عام  ،2016رغم أن
معتدال نسب ًيا مقارنة بنشاط الشركات
هذا النمو كان
ً
السعودية في الصين.
من جانب آخر ،برزت فرص جديدة للتعاون الصيني
السعودي ،ونظرا ألن العمل المناخي أصبح أكثر أهمية
بالنسبة للنمو االقتصادي العالمي ،نجد أن كال البلدين
اتخذ خطوات مهمة لمكافحة االنبعاثات الكربونية في
إطارا
عام  .2020إذ اقترحت المملكة العربية السعودية ً
لالقتصاد الدائري للكربون من أجل تعزيز النمو االقتصادي
المستدام ضمن دائرة إدارة الكربون في قمة مجموعة
العشرين ،بينما تعهدت الصين في الجمعية العامة لألمم
المتحدة بالوصول إلى ذروة االنبعاثات الكربونية قبل حلول
عام  2030وتحقيق الحياد الكربوني  1قبل حلول عام
.2060
لذلك نقدم أدناه بعض المجاالت واألساليب الجديدة
للتعاون بشأن إدارة الكربون بين الصين والمملكة العربية
السعودية:
إعطاء األولوية لالستثمارات في مجاالت الطاقة
المتجددة :تمثل الصين أكبر مستثمر ومنتِج لطاقة
الرياح والطاقة الشمسية في العالم ،وقامت الصين
في إطار جهودها الرامية لتطوير سوقها المحلي،
ببناء نقاط القوة على امتداد سلسلة التوريد .وبوسع
المملكة العربية السعودية أيضا االستفادة من موارد
الصين المالية وخبرتها الفنية من أجل تحقيق طموحاتها
فيما يتعلق بتطوير مصادر الطاقة المتجددة .كما أن
بإمكان الصين مساعدة المملكة العربية السعودية في
بناء القدرات المحلية لتطوير التقنية وتصنيع المعدات
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الملخص
الرئيسة وإنشاء المشاريع وإدارة العمليات .و يمكن
للبلدين أن يتعاونا من خالل تبادل المعارف والممارسات
المتعلقة بالسياسات ،وتدريب المواهب المحلية ونقل
أو تطوير التقنيات الجديدة ،ويمكن تنفيذ كل هذه
األنشطة في إطار مبادرة الحزام والطريق الصينية،
فضال عن إمكانية االستفادة من بنك آسيا لالستثمار
في البنية التحتية وصندوق التعاون متعدد األطراف
لتمويل التنمية وصندوق طريق الحرير لتعزيز هذه
الجهود.
االستفادة من كفاءة الطاقة الصناعية :أدت مبادرات
كفاءة الطاقة وإصالحات أسعار الطاقة في المملكة
العربية السعودية إلى خفض استهالك الطاقة
واالنبعاثات الكربونية في البالد في السنوات األخيرة،
ويمكن لكفاءة الطاقة القيام بدور أكبر في الحركة
األوسع نطاقا نحو تحقيق التنويع االقتصادي وتعزيز
القدرة التنافسية لألعمال التجارية .إال أنه ينبغي
تصميم وتنفيذ إطار السياسات وإصالحات السوق
بنحو متسق لتحقيق هذه األهداف .كما تتمتع كل
من الصين والمملكة العربية السعودية بارتفاع وتيرة
استهالك الطاقة في قطاعيهما الصناعيين ،وبالتالي،
تعد كفاءة الطاقة فرصة مواتية للتعاون فيما بينهما.
كما أن باستطاعة المملكة العربية السعودية األخذ
بزمام المبادرة والتركيز على تحديد وتعزيز تقنيات
كفاءة الطاقة التي تنطوي على أكبر اإلمكانات
للتنمية الصناعية في المملكة العربية السعودية .إال
أن أسعار الطاقة تشكل العائق الرئيس أمام االستثمار
في كفاءة الطاقة الصناعية .وتستطيع المملكة
باالستفادة من تطوير الصين ألكبر سوق لخدمات
الطاقة في جميع أنحاء العالم ،أن تعمل مع الصين على
تجريب وتنفيذ خطط مبتكرة لتمويل كفاءة الطاقة،
وبإمكان هذه المشاريع العمل على احتضان قدرة
خدمات كفاءة الطاقة في المملكة العربية السعودية.
تيسير تطوير احتجاز الكربون وتخزينه ( )CCSعلى
أوسع نطاق ممكن :يؤدي احتجاز الكربون وتخزينه
دورا واضحا في القطاعات التي يصعب تخفيف

االنبعاثات فيها .ومع ذلك ،فإن نشر تقنيات احتجاز
ثاني أكسيد الكربون وتخزينه بالمعدل الضروري،
والنطاق الالزمين لتحقيق األهداف المناخية ال يزال
يواجه تحديات تقنية واقتصادية هائلة .وال تزال كل
من الصين والمملكة العربية السعودية في المراحل
األولى من تطوير مشروعات احتجاز الكربون وتخزينه
على نطاق واسع .كما يعد تبادل المعارف والخبرات
فيما يتعلق بالسياسات واألطر التنظيمية الحتجاز
أمرا بالغ األهمية إلحراز تقدم ملحوظ
الكربون وتخزينه ً
في هذا المجال .فضال عن أن بإمكان المملكة
العربية السعودية تصميم وإقامة شراكة تمويل في
هذا الصدد بين القطاعين العام والخاص مع الصين
والجهات الفاعلة الدولية ،وباستطاعتها تنفيذ برنامج
لتجارة الكربون مع الصين باستخدام وحدة جديدة
لتخزين الكربون.
تطوير سالسل توريد الهيدروجين :يمكن أن يؤدي
إنتاج الهيدروجين باستخدام التقنيات التي تدمج احتجاز
الكربون والطاقة المتجددة إلى تحويل الهيدروجين
إلى عامل تمكين في نظام الطاقة النظيفة ،غير أن
تحقيق اإلمكانات االقتصادية لتطوير الهيدروجين
يتطلب خفض التكاليف واالستثمار بكثافة في
البنية التحتية الجديدة .الجدير بالذكر هنا ،أن المملكة
العربية السعودية واليابان قد تعاونتا في مشروع
نموذجا ً
قابل للتكرار
تجريبي للهيدروجين األزرق يقدم
ً
للتعاون بين المملكة العربية السعودية والصين .كما
أن باستطاعة المملكة متابعة هذه الجهود المشتركة
لمواءمة المعايير المتعلقة بالنشر واسع النطاق
للهيدروجين األخضر ،ويمكنها كذلك تعزيز وتقوية
منهجياتها الخاصة بمحاسبة 2الكربون والتحقق منه.
كذلك تدخل مبادرة الحزام والطريق الصينية مرحلة
جديدة تحول فيها االهتمام إلى تعزيز البنية متعددة
األطراف وإعطاء األولوية لمشاريع التنمية الخضراء.
وبالتالي ،فإن لدى المملكة العربية السعودية
فرصة مواتية لتوسيع نطاق تعاونها مع الصين في
مجال االقتصاد الدائري للكربون في منطقة الحزام
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الملخص
والطريق .وقد يتخذ هذا التعاون أشكاال عدة تبعا
لألنشطة المختلفة .فعلى سبيل المثال ،يمكن
لكال البلدين تعزيز إطار االقتصاد الدائري للكربون.
كما يمكن لالستثمارات والتخطيط المالي لمشاريع
الموانئ والطرق السريعة والسكك الحديدية المرتبطة
بمبادرة الحزام والطريق أن تأخذ في حسبانها توفير
الهيدروجين .فضال عن إمكانية دعم هذه الدول لتكامل
القوى اإلقليمية ،ال سيما في مجلس التعاون لدول

الخليج العربية ورابطة دول جنوب شرق آسيا وأفريقيا.
ويمكن أن يؤدي القيام بذلك إلى زيادة مرونة نظام
الطاقة من أجل تحقيق نسبة عالية من تطوير مصادر
أخيرا ،يمكن للصين والمملكة
الطاقة المتجددةً .
العربية السعودية تسهيل القيام بالمزيد من البحوث
التعاونية على نطاق أوسع وتبادل المعارف الدولية
للحد من المخاطر داخل سلسلة التوريد الحتجاز
الكربون وتخزينه.
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المقدمة
الشكل  .1االستثمار السعودي المباشر الموجه إلى الداخل والخارج
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المصدر :إحصاءات األونكتاد ()2021

لم تصبح تدفقات االستثمار الصيني األجنبي
المباشر إلى المملكة العربية السعودية باعتبارها
العبا جديدا نسب ًي ا ،ملحوظة إال في عام .2006
ومع ذلك ،فقد شهدت هذه التدفقات نموا بوتيرة
سريعة منذ ذلك الحين ،ال سيما بعد إطالق
مبادرة الحزام والطريق .كانت تدفقات االستثمار
األجنبي المباشر الموجه إلى الخارج من الصين إلى
المملكة أعلى بنسبة  ٪30سنو ًي ا في المتوسط
للفترة من عام  2014إلى  ،2019مقارنة بالفترة
من عام  2008إلى ( 2013راجع الشكل  .)2غير
أن االستثمارات الصينية في المملكة العربية
السعودية شهدت تقلبات ملحوظة في الفترة من
عام  2016إلى  ،2017وكانت هذه الحركة متماشية
مع المخاطر المتصورة المتعلقة بانهيار أسعار
النفط وأوجه عدم اليقين المحيطة بالسياسات
المرتبطة باإلصالحات االقتصادية في المملكة.

باإلضافة إلى ذلك ،شكلت القيود التنظيمية
الصارمة المفروضة على تدفقات االستثمار
الصيني األجنبي المباشر الموجه إلى الخارج في
أواخر عام  2016بغرض الحد من المخاطر التي تهدد
عامال بالغ األهمية في
النظام المالي الصيني،
ً
هذه التقلبات .وانعكس هذا التراجع الطفيف في
تدفقات االستثمار الصيني األجنبي المباشر إلى
المملكة العربية السعودية منذ عام  ،2018فبلغ
مستوى قياسيا في عام  2019قدره  654مليون
دوالر (راجع الشكل .)2
فضال عن أن الصين واجهت طيلة هذه الفترة،
وفسادا وفقاعات في
انخفاضا لقيمة العملة
ً
أسواق العقار 3المحلية ،وتغير البيئة العالمية
لالستثمار والتجارة .وقد تراجعت االستثمارات
العالمية الخارجية في الصين بنحو مستمر منذ
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التقدم الذي أحرزته مبادرة الحزام والطريق
في المملكة العربية السعودية
التغييرات التنظيمية لعام  .2016ويبدو مع ذلك،
أن الصين قد خففت من القيود المفروضة على
رأس المال الخارجي للمعامالت المتعلقة بمبادرة
نظرا لألهمية اإلستراتيجية لهذه
الحزام والطريق
ً
المبادرة فيما يتعلق بالتحول االقتصادي في
الصين .كما شهدت تدفقات االستثمار الصيني
األجنبي المباشر الموجه إلى دول منطقة الحزام
والطريق نموا بنحو مطرد على مدى السنوات
الست الماضية (راجع الشكل .)3
يتضمن هذا االستثمار المباشر الموجه إلى
الخارج وجود العديد من المشاريع الهامة ،وقد

الشكل  .2تدفقات االستثمار الصيني المباشر إلى المملكة العربية السعودية

قام صندوق طريق الحرير الصيني ( )SRFالذي
يعتبر صندوقا استثماريا مملوكا للدولة لغرض
مبادرة الحزام والطريق ،بالشروع في استثمارات
كبيرة في مجاالت تطوير الطاقة المتجددة في
المملكة العربية السعودية .حيث استثمرت
الشركة الصينية ( )Pan-Asia PET Resinبما يقدر
بحوالي  3.8مليار دوالر في أحد المشاريع الكبرى،
مما يشير إلى تشغيل أول شركة فرعية مملوكة
بالكامل للصين في المملكة العربية السعودية،
وال يزال هذا المشروع يعمل على بناء مجمع
لدمج صناعة البتروكيماويات ومنتجات األلياف
الكيماوية في مدينة جازان.

الشكل  .3تدفقات االستثمار الصيني المباشر (للعالم ولمنطقة مبادرة
الحزام والطريق)
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التقدم الذي أحرزته مبادرة الحزام والطريق في المملكة العربية السعودية
عالوة على ذلك ،أدت االستثمارات الجديدة في
البنية التحتية والصناعات إلى زيادة الترابط
التجاري بين الصين والمملكة العربية السعودية،
كما تشهد صادرات السلع الصينية إلى المملكة
سريع ا ،ال سيما بعد التحول
نموا
ً
العربية السعودية ً
الذي شهدته تدفقات االستثمار الصيني المباشر
الموجه للخارج ،وقد بلغت صادرات المنتجات
الصينية إلى المملكة العربية السعودية في عام
 ،2020نحو  28مليار دوالر ،بزيادة قدرها  ٪50مقارنة
بعام ( 2013راجع الشكل  ،)4وتتألف هذه الصادرات
بصفة أساسية من السلع والمعدات واآلالت
الكهربائية.

كذلك شهدت وتيرة االعتماد التجاري السعودي
على الصين ارتفاعا ملحوظاُ ،ي قاس بحصة
التجارة البينية في إجمالي تجارة المملكة العربية
السعودية ،من  ٪13في عام  2013إلى  ٪19في عام
 .2019وال تزال المنتجات البترولية والبتروكيماوية
تهيمن على الصادرات السعودية إلى الصين .أيضا
شهدت صادرات النفط السعودية إلى الصين نموا
ملحوظا ،من  364مليون برميل في عام 2013
إلى  622مليون برميل في عام  .2020وقد كانت
المملكة العربية السعودية أكبر مصدر للنفط إلى
الصين طيلة العقد الماضي ،في حين كانت روسيا
قد احتلت المرتبة األولى في الفترة ما بين األعوام
من  2016إلى .2018

الشكل  .1التدفقات التجارية بين الصين والمملكة العربية السعودية
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التقدم الذي أحرزته مبادرة الحزام والطريق في المملكة العربية السعودية
الجدير بالذكر هنا ،أن ارتباط الصين بالمملكة
العربية السعودية يتجاوز التجارة واالستثمار
المباشر الموجه إلى الخارج ،حيث تجاوزت قيمة عقود
البناء الممنوحة للشركات الصينية في المملكة
العربية السعودية بكثير قيمة تدفقات االستثمار
الصيني المباشر إلى المملكة العربية السعودية.
كما بلغ إجمالي قيمة مشاريع العقود المنجزة
من جانب الشركات الصينية في المملكة العربية
السعودية  40مليار دوالر في الفترة ما بين األعوام
أي ضعف القيمة للفترة
من  2014إلى ّ ،2019
ما بين األعوام  2008إلى  .2013إضافة لتقلي
عقدا من عقود مشاريع
الشركات الصينية 163
ً
البناء في السوق السعودية في عام  ،2019وبلغت
قيمة هذه المشاريع مجتمعة  11مليار دوالر ،مما
نموا بنسبة  ٪70مقارنة بالعام السابق
يعكس ً
(وزارة التجارة في جمهورية الصين الشعبية والرابطة
الصينية الدولية لمقاوالت المشاريع  ،)2020التي
مثلت نسبة مشاريع الطاقة والمواد الكيميائية
منها  ،٪40و ٪30للنقل والعقارات وحوالي ٪20
للمرافق.
على الرغم من التحرك الحذر للمؤسسات المالية
الصينية ،إال أنها وسعت بنحو تدريجي من دعمها
لألنشطة االستثمارية والتجارية المتعلقة بمشاريع
مبادرة الحزام والطريق في المملكة العربية
السعودية .وقد أنشأ البنك الصناعي والتجاري
الصيني أول فرع له في مدينة الرياض العاصمة
السعودية في عام  ،2015بينما حصل بنك الصين
على ترخيص لفتح فرع في المملكة العربية
السعودية في شهر يناير من عام  .2020فيما
قامت شركة الصين لتأمين الصادرات واالئتمان
التي تعد شركة رئيسة تعمل في مجال التأمين
االئتماني ومملوكة للدولة الصينية ،بتوسيع نطاق
تغطيتها التجارية في المملكة العربية السعودية.
وتقدم هذه الشركة في الوقت الراهن التأمين على
ائتمانات الصادرات وتأمين االستثمارات والسندات
وضمانات األعمال التجارية ،وإدارة الديون واسترداد
رأس المال وعمليات تقييم االئتمان ،وغير ذلك.

أما إذا ما نظرنا إلى التقدم المحرز على مدار
السنوات الست التي انقضت منذ أن أصبحت
مبادرة الحزام والطريق والرؤية السعودية 2030
مترابطتين ،فنجد أن هناك قضيتان تستحقان
إيالء المزيد من المالحظة في هذا الصدد .تتمثل
القضية األولى في استخدام العملة الصينية
(الرنمينبي) في عمليات التجارة واالستثمار
الثنائية بين البلدين .إذ يعد االستخدام الواسع
لهذه العملة استجابة طبيعية للثقل المتزايد
لالستثمارات الصينية وتجارتها في االقتصاد
العالمي .كما أدرج صندوق النقد الدولي ()IMF
عملة الرنمينبي الصينية في سلة عمالت حقوق
السحب الخاصة ،ووقعت الصين ترتيبات ثنائية
لتبادل العمالت مع  36بنكا مركزيا أجنبيا .لذا،
دليال
تقدم هذه التطورات  -من بين أمور أخرى -
ً
على أن الصين تتجه تدريجي ًا نحو المزيد من
حسابات رأس المال المفتوحة.
غير أن تدويل 4الرنمينبي سيكون عملية طويلة
وشاقة ،وستستمر الحكومة الصينية في ممارسة
السيطرة على االستثمارات التي ُي فترض أنها
قصيرة األجل من خالل اإلجراءات اإلدارية وغيرها
من التدابير ،وتميل هذه السيطرة إلى إبطاء وتيرة
التقدم المحرز في مشاريع مبادرة الحزام والطريق.
عقودا آجلة للنفط
وأنشأت الصين في عام 2018
ً
الخام القائمة على الرنمينبي في بورصة شنغهاي
للعقود اآلجلة .وقد كان هدفها يتمثل في وضع
معيار لألسعار اإلقليمية يعكس مطالب الدول
الرئيسة المستهلكة للنفط في منطقة آسيا
والمحيط الهادئ .ومع ذلك ،فإن من غير المحتمل
أن يؤثر ذلك على النظام الحالي لتجارة النفط
الخام القائمة على الدوالر في هذه المرحلة بسبب
القيود المفروضة في األسواق المالية الصينية،
كما أن االفتقار إلى القدرات التنظيمية سيؤدي
إلى خلق تحديات.
أما المسألة الثانية الهامة فتتمثل في العقبات
التي تعترض مشاركة القطاع الخاص في تمويل
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التقدم الذي أحرزته مبادرة الحزام والطريق في المملكة العربية السعودية
البنية التحتية .وقد حددت البرامج ضمن الرؤية
السعودية  2030بوضوح تام القطاعات الرئيسة
التي توفر إمكانات كبيرة للعمالة وتوليد المعارف
والتنويع االقتصادي .و ُب ذلت جهود ملحوظة لتعزيز
مؤسسات المملكة وأطرها القانونية ،فضال عن
تحديث نظام الرهن التجاري في شهر أبريل عام
 ،2018ودخول نظام اإلفالس حيز التنفيذ في
شهر أغسطس من نفس العام .باإلضافة إلى
الموافقة على نظام المنافسات والمشتريات في
شهر يوليو من عام  ،2019ودخول نظام المنافسة
حيز النفاذ في شهر سبتمبر من ذات العام.

ولقد أرست كل هذه الجهود مجتمعة أساسا بالغ
األهمية لمشاركة القطاع الخاص في االستثمارات
في القطاعات الجديدة .ومع ذلك ،فإن هنالك
نقص في القوانين والوحدات المخصصة للشراكة
بين القطاعين العام والخاص لدعم السلطات
المتعاقدة وتوفير ما يلزم من الطمأنينة والقدرة
على التنبؤ بالنسبة للمستثمرين .فبدونها
ستعيق المخاطر المرتبطة باالستثمارات طويلة
األجل والوضع الجيوسياسي غير المستقر في
المنطقة االستثمار األجنبي المباشر في مشاريع
البنية التحتية الكبيرة.
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تعزيز الحضور التجاري
قامت المملكة العربية السعودية فعليا وفي إطار
الرؤية السعودية  2030بتجهيز المرافق العامة ومرافق
النقل والعقارات والرعاية الصحية ومرافق البيع بالتجزئة
فرصا كبيرة مواتية بالنسبة
والضيافة ،مما خلق ً
للشركات ألغراض االستثمار والنمو في المملكة .وقد
حصلت شركة باور تشاينا ( )PowerChinaباعتبارها
أكبر مقاول صيني للهندسة والمشتريات والتشييد في
المملكة العربية السعودية ،على عقد بقيمة  3مليارات
دوالر في عام  2018لتنفيذ مشروع ضخم لبناء السفن،
ويعتبر هذا المشروع المتمثل في مشروع الملك سلمان
الدولي للصناعات والخدمات البحرية أكبر مشروع تسوية
نقدية حصلت عليه هذه الشركة من السوق الخارجية
منذ إنشائها ( .)Si 2018بينما خسرت الشركة الصينية
إلنشاءات السكك الحديدية ( )CRCCحوالي  600مليون
دوالر في عقد بقيمة  1.77مليار دوالر لتصميم وبناء
مشروع مترو المشاعر المقدسة في عام CGGT( 2010
 .)2014ومع ذلك ،فقد حسنت الشركة من قدراتها
المالية واإلدارية والفنية للمشاريع الدولية وفازت بعقد
التشغيل لنفس المشروع في عام  .2018كذلك منحت
عقدا بقيمة
مؤسسة الشبكة الحكومية الصينية (ً )SGCC
 1.1مليار دوالر من الشركة السعودية للكهرباء في
شهر ديسمبر عام  ،2019وتم تكليفها بمهمة تركيب
 10ماليين عداد ذكي في كافة مناطق المملكة .ويمثل
هذا المشروع الخطوة األولى نحو سوق عالمية ألعمال
الشبكات الذكية الصينية (.)Saudi Gulf Projects 2019
من جانب آخر ،ال يزال نموذج الشراكة بين القطاعين
جديدا بالنسبة للمملكة العربية السعودية.
العام والخاص
ً
ومع ذلك ،فقد وصلت العديد من مشاريع الشراكة بين
هذين القطاعين في قطاعات المياه والصحة والنقل إلى
مرحلة اإلغالق التجاري والمالي في عام  .2019باإلضافة
إلى ذلك ،ال يزال أكثر من  100من هذه المشاريع قيد
اإلعداد ( .)MEED 2020كما بدأت الشركات الصينية
تدريجيا بالمشاركة في مشاريع الشراكة بين القطاعين
العام والخاص ،في قطاعات اإلسكان والرعاية الصحية
والنقل والطاقة المتجددة ،وتجدر اإلشارة بصفة خاصة
إلى مشاركة شركة باور تشاينا ( )PowerChinaفي

اتحاد شراكة "الكونستريوم" الذي تقوده شركة أكوا
باور ( )ACWA Powerلمشروع تحسين البنية التحتية
للمرافق .وتتضمن اتفاقية مشروع الشراكة بين
القطاعين العام والخاص توفير الطاقة المتجددة والمياه
الصالحة للشرب ومعالجة مياه الصرف الصحي ،وإدارة
النفايات الصلبة وتبريد المناطق للمرحلة األولى من
مشروع البحر األحمر.
كذلك شهدت الصناعات الرقمية في المملكة العربية
السعودية تطورا ملحوظا بوتيرة سريعة للغاية تجاوزت
توقعات الكثيرين ،خاصة خالل جائحة  ،COVID-19وقد
احتلت المملكة العربية السعودية المرتبة األولى في
عام  2020من بين دول مجموعة العشرين في مجال
التنافسية الرقمية (المركز األوروبي للتنافسية الرقمية
 .)2020كما نجحت الرؤية السعودية وبرامجها الشاملة
على المدى الطويل في تطوير بناء البنية التحتية
الرقمية وتطوير تقنيات المعلومات واالتصاالت في
المملكة بشكل سريع .وتعد الفرص الجديدة الناتجة
عن االقتصاد الرقمي والخدمات الجديدة والمبتكرة
القائمة على البيانات جذابة للغاية بالنسبة للشركات
الصينية .كما تشارك شركة هواوي الصينية العالمية
المعروفة ،على نطاق واسع في بناء شبكات الجيل
الخامس بالمملكة وتوفير حلول المدن الذكية وتطوير
تقنيات الذكاء االصطناعي واحتضان مواهب تقنية
المعلومات واالتصاالت في المملكة .وقد دخلت هواوي
في شراكات مع شركات تقنية المعلومات واالتصاالت
السعودية وشركات االستثمار وشركات الطاقة .ومن
بين أمور أخرى ،عقدت شركة علي بابا كالود( (�Alib
 )aba Cloudوهي شركة صينية ،شراكات مع شركة
االتصاالت السعودية وشركة الزيت العربية السعودية
المعروفة اختصارا بشركة (أرامكو السعودية) لتسهيل
االستثمارات في الخدمات السحابية.
الجدير بالمالحظة هنا ،أن الصناعات البتروكيماوية
تضطلع بأدوار هامة للغاية في خطط التحول االقتصادي
لكل من الصين والمملكة العربية السعودية .وقد قامت
شركة أرامكو السعودية والشركة السعودية للصناعات
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تعزيز الحضور التجاري
األساسية (سابك) بتعزيز تواجدهما المتنامي في الصين
عبر إقامة شراكات مع الشركات الصينية المملوكة للدولة
والشركات الخاصة .كما ارتفع في السنوات األخيرة
عدد المشاريع البتروكيماوية المخطط لها والمنشأة في
مقاطعات فوجيان ويونان ونينغشيا وتشجيانغ ولياونينغ.
ونتيجة لذلك ،سيصل إجمالي النفقات الرأسمالية
للمشاريع البتروكيميائية التي تستثمرها المملكة العربية
السعودية في الصين إلى  35مليار دوالر ،بإجمالي إنتاج
متوقع يبلغ  21.7مليون طن بحلول عام .2025
كما نالحظ من ناحية أخرى ،زيادة مشاركة المؤسسات
الصينية في سوق المنتجات البتروكيماوية السعودية
بنحو تدريجي منذ عام  ،2016رغم أنها ال تزال معتدلة
نسب ًيا مقارنة بمشاركة الشركات السعودية في السوق
الصينية .كما بدأ في شهر يناير من عام  ،2016العمل
على أول مشروع مصفاة مشترك بين البلدين ،الذي
أنشأته أرامكو السعودية وشركة البترول والكيماويات
الصينية (سينوبك) في منطقة ينبع .كما تخطط شركة
بان آسيا الصينية ( )Pan-Asia PET Resinالستثمار
بمبلغ  3.8مليار دوالر في مجمع لتصنيع البوليستر
في منطقة جازان ،وسيكون هذا المجمع أول مشروع
بتروكيماويات مملوك للصين بالكامل في المملكة
العربية السعودية.
تدل كل هذه التطورات السابقة الذكر على أن التعاون
الصيني-السعودي على مستوى األعمال التجارية يشهد
توسعا تدريجي ًا يمتد إلى قطاعات اقتصادية جديدة.
كما تتيح مزايا موارد السياحة الطبيعية واالستثمارات
الكبيرة في البنية التحتية ومرافق الضيافة في المملكة
العربية السعودية ،إمكانات كبيرة لنمو األعمال التجارية
في المستقبل .فضال عن أن إنشاء بنية تحتية رقمية
فرصا جمة في مجال
قائمة على الجيل الخامس ،يخلق ً
التجارة اإللكترونية والثورة الصناعية الرابعة ()4.0
والخدمات المصرفية الرقمية .كذلك من المحتمل أن
تكون إقامة نظام مالي مرن وصناعة لوجستية تنافسية
من المجاالت المحورية التالية للتعاون بين البلدين .ذلك
أن قطاع البتروكيماويات يتمتع بإمكانات طويلة األجل

تتعلق باالبتكارات والبحوث التي تستفيد من الهوامش
األكبر المتاحة في أسواق المنتجات الجديدة عالية الجودة،
وتشمل هذه المنتجات المواد الكيميائية التي تدخل في
صناعة اإللكترونيات واألغشية عالية الجودة والمواد
القابلة للتحلل الحيوي (.)KAPSARC 2020a
ومع ذلك ،فإن تحسين اإلنتاجية لتمكين الشركات من
المشاركة في هذه القطاعات الناشئة يواجه تحديات جمة
من برامج السياسات الهادفة إلى التعجيل بخلق فرص
العمل ،كما أن تنويع النمو االقتصادي وزيادة فرص
العمل بالنسبة للشباب يعدان أمرين أساسيين بالنسبة
للمملكة العربية السعودية من أجل تحقيق االستدامة
االقتصادية ،ولقد أطلقت الحكومة السعودية العديد
من هذه البرامج .فمن ناحية ،يهدف االمتثال لنظام
حصص برنامج نطاقات وفرض رسوم توظيف أكبر
على العمالة الوافدة إلى تشجيع الطلب على العمالة
السعودية .ومن ناحية أخرى ،تهدف برامج التدريب وزيادة
الحد األدنى لألجور وحماية العمالة إلى تعزيز المعروض
من العمالة الوطنية السعودية .وقد أدت هذه البرامج إلى
زيادة نسبة العمال السعوديين ،ولكنها في نفس الوقت
خلقت تكاليف كبيرة بالنسبة للشركات ،كما يتضح من
إغالق الشركات أو تقليص أحجامها (Harvard Kennedy
.)School 2019
غير أن تطوير قطاع خاص يتسم بالتنافسية والتنوع
أمرا شائكا ما لم تكن توقعات أجور العمال
سيكون ً
السعوديين متوافقة مع إنتاجيتهم (صندوق النقد
الدولي ،)2021 ،وقد يساعد اتباع نهج تدريجي أطول أمدا
عند تنفيذ السياسات ،على التخفيف من بعض التكاليف
المرتبطة بها على المدى القصير .إذ بإمكان الشركات
باتباعها لهذا النهج ،تعديل استثماراتها الرأسمالية من
بدال
أجل خفض التكاليف المرتبطة بتوظيف السعوديين ً
من الوافدين ،إضافة إلى الحاجة الماسة إلى إجراء المزيد
من الدراسات التفصيلية للمساعدة على االستفادة من
اإلصالحات الجارية وتصميم برامج دعم جديدة للتخفيف
من هذه التكاليف االنتقالية (.)Pack 2017
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تعزيز الحضور التجاري
بينما ال تزال الشركات الصينية المملوكة للدولة تمثل
الجهات الفاعلة الرئيسة في استثمارات وبناء مشاريع
مبادرة الحزام والطريق ،على الرغم من زيادة مشاركة
الشركات الخاصة .وتعتبر هذه النتيجة مفهومة بالضرورة،
ألن الشركات المملوكة للدولة لديها قدرة أكثر على
المخاطرة مقارنة بالشركات الخاصة بسبب نطاق
عملياتها األكبر حجما .باإلضافة إلى ذلك ،فإن الشركات
المملوكة للدولة تتمتع بإمكانية استفادتها من شبكاتها
ومؤسساتها الحكومية للحصول على التمويل والموارد
التقنية ( ،)Galkin, Chen and Ke 2019ويمكن أن
تكون هذه القدرة بالغة األهمية بالنسبة لمشاريع البنية
فرصا
التحتية والقطاعات كثيفة رأس المال ،وقد تخلق ً
أوسع للقطاع الخاص ضمن سالسل التوريد المختلفة.

بيد أن معظم الشركات الصينية المملوكة للدولة ال
تزال في المراحل األولى من تطوير األسواق الخارجية.
وبالتالي ،فإن الحفاظ على المنافسة في هذه السوق
المتنامية المليئة بالتحديات يتطلب إجراء تغييرات
كبيرة في حوكمة الشركات ،وقد تشمل هذه التغييرات
الالمركزية في اتخاذ القرارات في الشركات الخارجية
التابعة ،وإعطاء األولوية إلستراتيجيات المحتوى المحلي
في خطط األعمال الخارجية .إال أن المهم توسيع نطاق
الشراكات مع الجهات الفاعلة الدولية وتحسين آليات
مراقبة المخاطر بالتزامن مع التغيرات البيئية.
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الفرص الناشئة في االقتصاد الدائري للكربون
الجدير بالذكر هنا أن ائتالفا من الحكومات والمدن
والشركات يعمل على اتخاذ إجراءات أقوى للتخفيف من
التغيرات المناخية ،وقد أحدث هذا التحول تغييرات غير
مسبوقة في أنظمة السياسات واإلستراتيجيات التجارية
وتدفقات االستثمار .فنجد على وجه الخصوص ،أن االتحاد
األوروبي واليابان وجمهورية كوريا وأكثر من  110دولة
أخرى تعهدن بتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام .2050
بينما تمثل الدول التي لديها التزامات طموحة بشأن الحياد
الكربوني أكثر من  ٪65من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون
العالمية ،وأكثر من  ٪70من االقتصاد العالمي (U.N.
.)2020
الجدير بالذكر هنا ،أن المملكة العربية السعودية اقترحت
خالل قمة مجموعة العشرين لعام  ،2020إطار عمل
االقتصاد الدائري للكربون من أجل تعزيز النمو االقتصادي
المستدام في ظل القيود المفروضة على االنبعاثات
الكربونية ،ويشتمل هذا اإلطار الذي أقرته قيادة مجموعة
العشرين في شهر نوفمبر من عام  2020على نهج شامل
يتضمن الحد من الكربون وإعادة استخدامه وإعادة تدويره
وإزالته (.)KAPSARC 2020b

كذلك تعهدت الصين خالل انعقاد الجمعية العامة لألمم
المتحدة في عام  ،2020بالوصول إلى ذروة االنبعاثات
الكربونية قبل حلول عام  ،2030وتحقيق الحياد
الكربوني قبل حلول عام  .2060كما أصدرت الصين
في شهر فبراير من هذا العام  ،2021مبادئ توجيهية
لتطوير االقتصاد الدائري األخضر ومنخفض الكربون.
وفقا لهذه المبادئ
حيث ستضع الصين في اعتبارها ً
مسألة تغير المناخ في أنشطتها التجارية واالستثمارية
الخارجية المستقبلية ،كما أنها ستقود االختراق المحلي
للتكنولوجيا الخضراء بأسرع ما يمكن.
تتيح هذه التطورات الجديدة في المملكة العربية
فرصا لتوسيع استثماراتهما
السعودية والصينً ،
الصناعية الحالية وتعاونهما التجاري لتطوير االقتصاد
الدائري للكربون.

الحد من الكربون من خالل استخدام تدابير كفاءة
الطاقة ومصادر الطاقة المتجددة والطاقة النووية.
إعادة استخدام الكربون عن طريق التقاطه وتحويله إلى
مواد أولية لإلنتاج الصناعي أو حقنه في خزانات النفط
والغاز لزيادة اإلنتاجية.
إعادة تدوير الكربون باستخدام الطاقة الحيوية
والمصارف الطبيعية للكربون في استخدامات األراضي
والغابات والمحيطات.
إزالة الكربون عن طريق حجزه وتخزينه جيولوجي ًا أو
كيميائياً.
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إعطاء األولوية لبناء القدرات المحلية في
استثمارات الطاقة المتجددة
تعد الطاقة المتجددة جز ًءا محوريا من األهداف االقتصادية
طويلة األجل للرؤية السعودية  ،2030كما أنها من
بين اإلصالحات األخرى التي أدت إلى تحسين الكفاءة
الحكومية وشفافية األعمال التجارية ،وقد أحرزت الحكومة
تقدما ملحوظا في وضع إطار مؤسسي
السعودية
ً
وتنظيمي لتطوير الطاقة المتجددة .حيث يحدد هذا اإلطار
بوضوح تام أدوار السلطات ويقدم مجموعة واسعة من
الحوافز للمستثمرين من القطاع الخاص .كما يمكن
لنظام األطلس 5الوطني لقياس موارد الطاقة المتجددة
أن يدعم تحديد وتصميم وبحوث مواقع المشاريع ،وقد
أنشئت قاعدة بيانات عامة تتضمن معلومات عن أكثر من
 100شركة محلية تعمل حال ًيا في قطاع الطاقة المتجددة.
ويتمثل الغرض من قاعدة البيانات في تيسير مشاركة
الشركات الخاصة في هذا القطاع وتمكين التعاون بين
الموردين المحليين والمطورين الدوليين.

طريق الحرير ،وهو الصندوق الصيني المملوك للدولة
خصيصا لالستثمار في المشاريع
الذي تم إنشاؤه
ً
مساهما في
اإلستراتيجية لمبادرة الحزام والطريق،
ً
شركة أكوا للطاقة في عام  ،2020ويمتلك حصة تبلغ
 49٪في شركة أكوا للطاقة المتجددة التابعة ألكوا.
كذلك زاد صندوق االستثمارات العامة في المملكة
العربية السعودية في نفس العام ،من حصته في شركة
أكوا باور إلى  .٪50وقد حققت أكوا باور نجاحا منقطع
النظير باعتبارها مطورا ومستثمرا ومشغال رائدا في
المملكة العربية السعودية ،فضال عن شراكاتها الراسخة
في مجال توليد الطاقة وتحلية المياه .إضافة لتعاونها
مع العديد من الشركات الصينية بما فيها (بنك الصين
وشركة شنغهاي للكهرباء وشركة هواوي وشركة الطاقة
الصينية وشركة باور تشاينا وشركة تشاينا جيزوبا
قروب).

من جهة أخرى ،أعلن وزير الطاقة السعودي صاحب السمو
الملكي األمير عبد العزيز بن سلمان في عام 2020
أن المملكة العربية السعودية تخطط إلنتاج  ٪50من
احتياجاتها من الكهرباء من مصادر متجددة بحلول عام
 ،)Saudi Gazette 2020( 2030وتشمل هذه الخطة
الطموحة تطوير أكثر من  35منطقة صناعية لتوليد
الطاقة المتجددة ،وإنتاج المعدات والتكنولوجيا الالزمة
إلنتاج الطاقة المتجددة .وقد تتمكن المملكة العربية
السعودية من تصدير الطاقة الخضراء إلى السوق
اإلقليمية األوسع في منطقة الشرق األوسط وشمال
إفريقيا .إضافة إلى إمكانية توفير شبكة الكهرباء
المتكاملة لدول مجلس التعاون الخليجي لتوفير الدعم
الكافي والالزم للبنية التحتية من أجل تحقيق هذه
األهداف الطموحة .كما تناقش هيئة الربط الكهربائي
لدول مجلس التعاون ( )GCCIAفي الوقت الراهن توسيع
نطاق تجمع الطاقة الحالي التابع لمجلس التعاون الخليجي
ليشمل العراق واألردن ومصر (.)Aluwaisheg 2020

وقد ساعدت عمليات التعاون هذه على تعزيز قدرتها
المالية والتقنية الغتنام الفرص المتزايدة في منطقة
الشرق األوسط وشمال إفريقيا ،وإفريقيا وآسيا ،وآسيا
الوسطى (أكوا باور  ،)2019ومن األمثلة على ذلك نجاح
إنشاء وتشغيل مشروع سكاكا للطاقة الشمسية في
المملكة العربية السعودية (راجع المربع ".)"1

الجدير بالذكر هنا ،أن هذه الخطة الطموحة قد ولدت
موجة جديدة من المشاركة الصينية ،حيث أصبح صندوق

كما تعتبر العوامل المحلية حاسمة لنجاح تطوير مصادر
الطاقة المتجددة ،إذ تعد الصين أكبر منتج في العالم
لطاقة الرياح والطاقة الشمسية ،وأكبر مستثمر محلي
وخارجي في مجال الطاقة المتجددة .حيث تمركز سبعة
من كبار صانعي األلواح الشمسية العشرة ،وستة من
أكبر عشرة ص ّناع لتوربينات الرياح على مستوى العالم
في الصين في عام  .2020أيضا لدى الصين حوافز
محلية لالستثمار في الطاقة المتجددة عبر كل مراحل
سلسلة التوريد ،بدءا من تطوير التقنيات واإلنتاج،
وانتهاء بالنشر على نطاق واسع ،وقد أدت هذه
االستثمارات إلى تداعيات غير مباشرة في دول منطقة
مبادرة الحزام والطريق.
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إعطاء األولوية لبناء القدرات المحلية في استثمارات الطاقة المتجددة
يمكن بالتالي أن يتعمق التعاون بين المملكة العربية
السعودية والصين من مجرد تطوير لسوق الطاقة
المتجددة ،إلى إنشاء صناعات الطاقة المتجددة في
المملكة ،ويمكن للبلدين أن يتعاونا مالي ًا وتقني ًا
في تطوير محطات طاقة متجددة على نطاق واسع.

كما يمكنهما فضال عن ذلك ،تبادل الخبرات والمعارف
بشأن سياسات الحوافز لتطوير الطاقة المتجددة،
وتوفير التدريب ونقل التقنيات الالزمة لبناء القدرات
وأخيرا ،يمكنهما إجراء البحوث وعمليات التطوير
المحلية.
ً
المشتركة للتقنيات والحلول المصممة لألسواق المحلية
(.)KAPSARC 2020c

المربع  :1مشروع سكاكا للطاقة الشمسية في المملكة العربية السعودية

تعد محطة سكاكا للطاقة الشمسية أول مشروع للطاقة المتجددة على مستوى المرافق في المملكة
العربية السعودية ،باستثمارات إجمالية بلغت  329مليون دوالر إلنتاج  300ميغاواط من السعة المركبة.
كما أنها تعتبر األولى في سلسلة مشاريع المشتريات ضمن البرنامج الوطني للطاقة المتجددة ،يتولى
تنفيذ هذا البرنامج مكتب تطوير مشاريع الطاقة المتجددة في المملكة العربية السعودية.
أدى العرض الذي تقدم به تحالف "كونسورتيوم" أكوا باور إلى تحقيق تعريفة قياسية منخفضة على
مستوى العالم في عام  ،2018بلغت  0.0234دوالر /كيلوواط في الساعة لهذا المشروع ،كما وقعت
عاما مع شركة سكاكا للطاقة الشمسية،
الشركة السعودية لشراء الطاقة اتفاقية لشراء الطاقة لمدة ً 25
وتعد هذه الشركة مشروعا مشتركا أسسته أكوا باور بحصة  ٪70وشركة الجهاز القابضة بحصة .٪30
كذلك تشارك العديد من الشركات المختلفة في هذا المشروع ،حيث يتولى تحالف شركتي (Mahindra
 )Sustenو ( )Chint Solar (Zheijangمسؤولية الهندسة والمشتريات وتشييد محطة الطاقة الشمسية،
فشركة ( )Mahindra Sustenهي شركة تابعة لمجموعة ماهيندرا ،التي هي باألساس شركة تقدم
خدمات الهندسة والمشتريات وتشييد خدمات الطاقة الشمسية يقع مقرها في الهند .أما شركة (Chint
 )Solar (Zheijangفهي شركة مصنعة للوحدات الكهروضوئية الشمسية ( )PVيقع مقرها في الصين.
كما حصلت شركة هواوي الصينية على عقد لتوريد حلولها العالمية للطاقة الشمسية (FusionSolar
 ،)1500 Volt Smart PV Solutionإضافة لتوفيرها للعديد من محوالت سلسلة مالحقة نقطة االستطاعة
العظمى لهذا المشروع ،كذلك منحت شركة ضياء سكاكا للتشغيل والصيانة وهي شركة تابعة للشركة
الوطنية األولى للتشغيل والصيانة ،عقد التشغيل والصيانة لهذا المشروع.
كما أعلنت شركة أكوا عن اكتمال هذا المشروع وربطه بالشبكة الوطنية في شهر ديسمبر  ،2019وقد
وشكل الشباب من منطقة
حقق هذا المشروع معدل عمالة محلية بلغ  ٪100خالل العام األول من تشغيله،
ّ
الجوف معدل  ٪90من القوى العاملة فيه .باإلضافة إلى ذلك ،فقد شملت منتجات الطاقة المستقلة في
محطة سكاكا الكهروضوئية أكثر من  ٪30من المحتوى المحلي التعاقدي خالل مرحلتي البناء والتطوير.
المصدر : :شركة ( )NS Energy (2019الهندية
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االستفادة من كفاءة استخدام الطاقة
كانت االحتياجات السكنية المتزايدة في كل من
الصين والمملكة العربية السعودية ،وتوسيع األنشطة
االقتصادية واالعتماد على الصناعات كثيفة االستهالك
للطاقة ،من العوامل الرئيسة الدافعة لزيادة استهالك
الطاقة في البلدين.
بينما تعزى التخفيضات التدريجية في كثافة الطاقة في
الصين على مدى العقود الماضية إلى تطوير أنشطة ذات
قيمة مضافة أعلى ،واستمرار تحسينات كفاءة الطاقة.
وقد تجاوز النمو في خلق القيمة الزيادة في استهالك
الطاقة .وفي الوقت نفسه ،أدت المتطلبات اإلدارية
والدعم الفني واالستثمارات المالية في مبادرات كفاءة
الطاقة إلى انخفاض االستهالك الكلي للطاقة بنحو
مستمر .كما تم نشر أساليب مختلفة في كل مرحلة
من هذه العملية .حيث نجد في المرحلة األولية أن تحديد
أهداف كفاءة الطاقة ،وتعزيز استخدام التقنيات التي
تتسم بالكفاءة في استخدام الطاقة ،ووضع معايير
لكفاءة استخدام الطاقة كانت جميعها من المسائل بالغة
األهمية .بينما أصبح تعزيز استخدام أنظمة إدارة الطاقة
 بالتزامن مع زيادة قدرات الهيئات الحكومية والجهاتالفاعلة في األسواق – فضال عن إنشاء آليات موجهة نحو
السوق من أكثر المسائل أهمية في هذا السياق .ومن
األمثلة على هذه اآلليات سوق خدمات كفاءة الطاقة
وتجارة الكربون.
غير أن الوضع في المملكة العربية السعودية يعد مختلفا
إلى حد ما .حيث ارتفعت كثافة الطاقة بسبب التحول
إلى الصناعات غير النفطية كثيفة االستهالك للطاقة،
وشهدت القيمة المضافة من األنشطة االقتصادية
نموا بوتيرة أبطأ مقارنة بنمو استهالك الطاقة .ومع
ذلك ،يشير مستوى التحسن في كثافة الطاقة منذ
عام  2010إلى أن زيادة كفاءة الطاقة تفرض ضغوطا
تنازلية كبيرة على النمو القوي الستهالك الطاقة في
المملكة العربية السعودية ( .)Chen et al. 2018كذلك
عزز المركز السعودي لكفاءة الطاقة الذي أنشئ في
عام  ،2010مستويات التنسيق بين اإلدارات والجهود
الوطنية الرامية لتحسين كفاءة استخدام الطاقة .وقد

اتسعت هذه الجهود بنحو متسارع من أجل تطوير معايير
أداء الطاقة بالنسبة لألجهزة المنزلية ،وفرض تقنيات
العزل الحراري في المباني الجديدة .كما وضعت المملكة
أهدافا طموحة لكثافة الطاقة بالنسبة
العربية السعودية
ً
للمؤسسات العاملة في صناعات البتروكيماويات
واألسمنت والصلب .عالوة على ذلك ،أدت إصالحات
أسعار الطاقة التي بدأت في عام  2016إلى تحفيز كفاءة
استخدام الطاقة.
من جانب آخر ،يمكن أن يكون لكفاءة الطاقة في
كال البلدين ،دور أكبر في التحركات األوسع نطاقا
نحو التنويع االقتصادي ويمكنها أيضا تحسين القدرة
التنافسية لألعمال التجارية .كما تبين التجربة الصينية
أن باستطاعة كفاءة الطاقة تشجيع وتطوير سوق جديدة
بفضل تبني السياسات السليمة .وتتألف هذه السوق
من شركات خدمات الطاقة ومرافق كفاءة الطاقة وقطاع
تقنية المعلومات ،وقطاع إدارة الطاقة .ويمكن للتعاون
المشترك المثمر بين المملكة العربية السعودية والصين
تيسير تبادل أفضل الممارسات المتعلقة بأطر سياسات
كفاءة الطاقة ،ال سيما في المجاالت التالية (KAPSARC
:)2018
دعم تطبيق تقنيات كفاءة الطاقة في المؤسسات
كثيفة االستهالك للطاقة من خالل الجمع بين التدابير
اإلدارية والمالية والفنية.
دعم تطوير الصناعات عالية القيمة من خالل مبادرات
متكاملة لتحقيق الكفاءة في استخدام الطاقة.
مواءمة النهج التنظيمية المحلية مع المعايير اإلقليمية
(أي دول مجلس التعاون الخليجي) والمعايير العالمية
للحد من المخاطر المرتبطة باالستثمارات األجنبية في
سوق كفاءة الطاقة.
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توسيع نطاق نشر أنشطة احتجاز ثاني
أكسيد الكربون وتخزينه
تشجع أنشطة احتجاز ثاني أكسيد الكربون وتخزينه
المنتج لثاني أكسيد الكربون في أنواع
االستخدام ُ
الوقود والكيماويات والمواد األخرى ،كما توفر تقنية إزالة
الكربون بوصفها تقنية هامة إلغالق الحلقة أو الدائرة.
كذلك تعد الحاجة إلى النشر واسع النطاق الحتجاز
الكربون واستخدامه وتخزينه ( )CCUSفي القطاعات التي
يصعب تخفيف انبعاثاتها واضحة وجلية .ويعمل في الوقت
مرفقا تجار ًيا الحتجاز الكربون وتخزينه بطاقة
الراهن 21
ً
إجمالية قدرها  40مليون طن من ثاني أكسيد الكربون
سنو ًيا على الصعيد العالمي .إضافة لثالثة مشاريع أخرى
قيد اإلنشاء ،و 16مشروعا قيد التطوير المتقدم وحوالي
 20مشروعا منها في مراحل التطوير المبكرة (Global
 .)CCS Institute 2020وال يزال نشر احتجاز ثاني أكسيد
الكربون وتخزينه بالمعدل والنطاق الالزمين لتحقيق
األهداف المناخية ،يواجه تحديات تقنية واقتصادية هائلة.
وبالتالي ،ال تزال حوافز السياسات الحكومية والدعم
المقدم من األنظمة الجديدة أمرا بالغ األهمية في هذا
الصدد.
الجدير بالذكر هنا ،أن المملكة العربية السعودية وضعت
خططا شاملة إلدارة انبعاثات الكربون ،وتهدف مبادرة
ً
شركة (سابك) الطموحة إلى الحد من كثافة الغازات
الدفيئة بنسبة  ٪25والحد من كثافة خسائرها المادية
بنسبة  ٪50بحلول عام  ،2025مقارنة بخط األساس لعام
 .2010حيث قامت شركة (سابك) بتشييد أكبر مصنع
الحتجاز الكربون واستخدامه في العالم ،بدأ تشغيله في
عام  .2015ويتم في هذا المشروع ،استخالص نحو
 500,000طن من ثاني أكسيد الكربون سنو ًيا من
إنتاج إيثيلين الغليكول ،)ethylene glycol( 6ويستخدم
هذا الكربون في إنتاج اليوريا والميثانول وثاني أكسيد
الكربون المسال (.)SABIC 2021
من ناحية أخرى ،أجرت شركة أرامكو السعودية اختبار
جدوى تخزين الكربون من أجل االستخالص المعزز للنفط،
الذي يعد أول مشروع تجريبي في حقل نفط العثمانية،

ويستخدم هذا المشروع  800,000طن من ثاني أكسيد
الكربون سنو ًيا يتم التقاطها من محطة غاز الحوية .وقد
تضاعفت معدالت إنتاج النفط في أربعة آبار منذ الحقن
األولي لثاني أكسيد الكربون في عام  .2015ويجري
أيضا اختبار تقنيات احتجاز الكربون وتخزينه بالنسبة
ً
للسيارات والشاحنات .ويمكن ألحدث شكل من أشكال
هذه التقنية التقاط ما يصل إلى  ٪25من ثاني أكسيد
الكربون المنبعث من عوادم المركبات ،كما تطبق تقنية
تحويل ثاني أكسيد الكربون في خط إنتاج بوليوالت
كربونات البولي بروبلين ،الذي يوفر مواد كيميائية ومواد
قيمة للمواد الالصقة االستهالكية والصناعية ومواد
العزل ومواد تغليف األغذية وموانع التسرب وتطبيقات
المطاط الصناعي (.)Aramco 2020
تقدما ملحوظا في مجال
إلى جانب ذلك ،أحرزت الصين
ً
احتجاز ثاني أكسيد الكربون وتخزينه من خالل البرامج
البحثية والتطبيقية التي تمولها الحكومة على مدار
العقد الماضي .حيث نجد من بين ستة مشاريع تطبيقية
تشغيلية متكاملة الحتجاز ثاني أكسيد الكربون وتخزينه،
خمسة مشاريع مخصصة الستخالص النفط المعزز الذي
يمكنه التقاط ما مجموعه  760,000ألف طن من ثاني
أكسيد الكربون كل عام .وقد تم االنتهاء من بناء أكبر
مشروع لتجميع الكربون وتخزينه في الصين ،في شهر
فبراير من هذا العام  .2021حيث سيتمكن هذا المشروع
بمجرد تشغيله من التقاط  150,000ألف طن من ثاني
أكسيد الكربون سنو ًيا من محطة توليد الطاقة العاملة
بالفحم الحجري في مقاطعة شانشي الصينية .وقد
أثبتت كل هذه المشاريع قيمة دراسة جدوى التقنيات
وتحديد تكلفة استخدام احتجاز الكربون وتخزينه (Yang,
 .)Heidug, and Cooke 2018ومع ذلك ،ال يمكن أن
يساعد احتجاز الكربون وتخزينه إال في تحقيق هدف
الصين المحايد للكربون عندما تتحسن جدواه الفنية
وجاذبيته االقتصادية من خالل االنتشار الموسع له.
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توسيع نطاق نشر أنشطة احتجاز ثاني أكسيد الكربون وتخزينه
كذلك يعد تبادل المعارف والخبرات المتعلقة بالسياسات
أمرا بالغ األهمية إلحراز التقدم في
واألطر التنظيمية ً
هذا المجال ،وسيتطلب نشر احتجاز ثاني أكسيد الكربون
وتخزينه على نطاق أوسع وجود معايير محددة الختيار
مواقع التخزين وتحديد خصائص هذه المواقع ،وتقييمات
األثر البيئي ،والمسؤولية طويلة األجل .كما أن احتضان
شراكة بين القطاعين العام والخاص عبر الحدود من أجل
تمويل احتجاز ثاني أكسيد الكربون وتخزينه يعد أمرا بالغ
األهمية إلنشاء آليات لتقاسم المخاطر الخاصة بالمشاريع
الجاهزة الحتجاز ثاني أكسيد الكربون وتخزينه .باإلضافة

إلى ذلك ،يمكن أن يؤثر االستكشاف المشترك
إلمكانية استخدام وحدات تخزين الكربون في نظام
أوسع لتجارة الكربون على االستدامة طويلة األجل لنشر
تقنيات احتجاز ثاني أكسيد الكربون وتخزينه .ويمكن
لنهج قيد أرصدة التخزين تمييز الوقود األحفوري المنتج
بأرصدة تخزين تعادل بعض أو كل الكربون الموجود في
الوقود ( .)Zakkour and Heidug 2019لذلك ،يمكن
أن يوفر تسعير وحدات تخزين الكربون حوافز إضافية
لتسويق ونشر تقنيات احتجاز ثاني أكسيد الكربون
وتخزينه على نطاق واسع.
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تكامل سلسلة توريد الهيدروجين
الالفت لالنتباه ،أن الهيدروجين حظي باهتمام غير
مسبوق في السنوات األخيرة ،وقد أصدرت العديد
من الدول من ضمنها أستراليا وألمانيا واليابان وكوريا
الجنوبية وهولندا ،إستراتيجيات الهيدروجين على
المستوى الوطني .حيث يمكن للهيدروجين تمكين إيجاد
نظام للطاقة النظيفة إذا تم تحويل إنتاج الهيدروجين إلى
تقنيات محددة .وينبغي أن تتضمن هذه التقنيات احتجاز
الكربون ،والتحليل الكهربي للمياه بالطاقة الكهربائية
منخفضة الكربون وغيرها من الخيارات األخرى منخفضة
الكربون (على سبيل المثال :الكتلة الحيوية أو تقسيم
الماء الكيميائي الحراري).)IEA 2020( ،
يشكل التحول في الطاقة ،بما فيه التحول التدريجي
من الوقود األحفوري إلى مصادر الطاقة القائمة على
الهيدروجين ومنخفضة الكربون ،محورا إلستراتيجية
المملكة العربية السعودية في مجال التنويع االقتصادي.
كما تؤدي القدرة التنافسية لتكاليف تطوير الطاقة
المتجددة في المملكة إلى خلق مزايا إلنتاج وتصدير
الهيدروجين األخضر .وقد أعلنت المملكة العربية
السعودية في شهر أغسطس من عام  ،2020عن
إطالقها لمشروع إنتاج الهيدروجين األخضر في مدينة
مدعوما بأربعة جيجاواط من الطاقة المتجددة .تعد
نيوم
ً
خطة االستثمار هذه التي تبلغ قيمتها  5مليارات دوالر
هاما للطاقة
بمثابة خطوة رئيسة لجعل نيوم
ً
مركزا عالم ًيا ً
المتجددة والهيدروجين األخضر .كذلك سلمت شركة
أرامكو السعودية في شهر سبتمبر من عام  ،2020أول
شحنة من الهيدروجين األزرق إلى اليابان الستخدامها في
توليد الطاقة الخالية من الكربون ،وتتكون هذه الشحنة
من  40ط ًنا من األمونيا عالية الجودة .يتيح هذا المشروع
التجريبي فرصا بغاية األهمية بالنسبة للمملكة العربية
السعودية إلدخال الهيدروكربونات بوصفها مصدرا موثوقا
به ،وميسور التكلفة للهيدروجين واألمونيا منخفضة
الكربون ،ويمكن لهذا المصدر تلبية االحتياجات العالمية.

تعتبر الصين أكبر منتج للهيدروجين في العالم ،كما أنها
كانت مسؤولة عن إنتاج أكثر من  21مليون طن منه من
أصل  70مليون طن تم إنتاجها على مستوى العالم في
عام  .2019وقد أعلنت أكثر من عشر مقاطعات صينية
عن خططها الرامية لتطوير صناعة الهيدروجين (DRC
 .)2021كما نشطت مجموعات صناعة الهيدروجين التي
تدمج التطور التكنولوجي مع احتضان األسواق المحلية
في خمس مناطق صينية .ومع ذلك ،يتم إنتاج معظم
الهيدروجين في الصين في الوقت الحالي عن طريق
المنتجات الثانوية الصناعية وتغويز الفحم الحجري . 7كما
يعد تطوير الهيدروجين األخضر وتعزيز استخدام تقنيات
احتجاز الكربون وتخزينه في الهيدروجين القائم على
أمرا بالغ األهمية لتحقيق هدف الصين
الوقود األحفوريً ،
لتحقيق الحياد الكربوني.
يتنبأ مستند فني بشأن صناعة الهيدروجين وخاليا الوقود
في الصين ،أن النقل سيشكل  ٪40من  60مليون طن
من إجمالي الطلب على الهيدروجين بحلول عام ،2050
وأن استخدام الصناعة سيشكل  ٪56من هذا اإلجمالي.
وأنه سيتم بحلول ذلك الوقت ،تشغيل خمسة ماليين
مركبة تعمل بخاليا الوقود ،وبناء  10,000محطة لتعبئة
الهيدروجين (.)China Hydrogen Alliance 2019
كما تم بالكامل إلغاء تحسينات كفاءة الطاقة بالنسبة
للمركبات القائمة على النفط من خطة تطوير مركبات
الطاقة الجديدة ( )2035-2021التي أصدرها مجلس
الدولة الصيني في شهر نوفمبر من عام  .2020وركزت
بدال من ذلك وبقوة على تطوير تقنيات
الجهود الوطنية ً
المركبات الكهربائية وخاليا الوقود والبنية التحتية ذات
الصلة.
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تكامل سلسلة توريد الهيدروجين
إال أن تحقيق اإلمكانات االقتصادية لتطوير الهيدروجين
من أجل مستقبل منخفض الكربون يتطلب التغلب على
العديد من التحديات الرئيسة .بينما ال تعد اآلفاق العامة
لخفض التكاليف مبشرة وواعدة ،إال عندما يمكن نشر
التقنيات على نطاق واسع .فيما تحدد كفاءة وتكلفة
التحليل الكهربائي إلى حد كبير تكلفة الهيدروجين
األخضر ،في حين تؤثر تقنية احتجاز الكربون على تكلفة
الهيدروجين األزرق (.)Alatawi and Darandary 2020
ويستهلك تخزين ونقل الهيدروجين طاقة كبيرة .كما أن
إقامة البنية التحتية الالزمة الستخدام الهيدروجين في
قطاعي الصناعة والنقل تعد أيضا عملية كثيفة رأس
المال.

كذلك يمكن للتعاون بين الصين والمملكة العربية
السعودية أن يعمل على تسريع وتيرة نشر الهيدروجين
على نطاق واسع ،وأن ييسر كذلك التجارة الدولية
للهيدروجين .كما يقدم المشروع التجريبي للهيدروجين
األزرق الذي يعد ثمرة التعاون بين المملكة العربية
نموذجا ً
قابل للتكرار للتعاون بين
السعودية واليابان،
ً
المملكة العربية السعودية والصين .وقد تشمل الجهود
المشتركة بين البلدين زيادة تكامل سالسل التوريد
أيضا أن توائم المعايير
لخفض التكاليف ،كما يمكنها ً
المتعلقة بالنشر الواسع النطاق للهيدروجين األخضر،
وأن تعمل على تحسين فعالية أساليب محاسبة الكربون
والتحقق منه من أجل تحقيق وفورات في االنبعاثات
الكربونية.
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الخاتمة
بدأت مبادرة الحزام والطريق مرحلة جديدة تحول فيها
االهتمام إلى تعزيز تعددية األطراف المشاركة فيها،
ويعزى هذا التحول جزئ ًيا إلى تزايد المخاوف الدولية
بشأن اآلثار البيئية ،والقدرة على تحمل الديون وشفافية
المشاريع .كما أنها مدفوعة أيضا بطموح الصين
المتنامي للمزيد من الزعامة العالمية ،ال سيما في
الوقت الذي تكون فيه الهيمنة التقليدية بطيئة أو
راكدة .وقد حقق البنك اآلسيوي لالستثمار في البنية
نجاحا مؤسس ًيا ملحوظا ،مما يدل على
التحتية (ً )AIIB
تعددية األطراف الصينية في مشاريع مبادرة الحزام
والطريق .ويعد مركز التعاون متعدد األطراف لتمويل
التنمية ( )MCDFبمثابة المؤسسة الثالثة متعددة
األطراف التي أنشأتها الصين بعد بنك التنمية الجديد،
والبنك اآلسيوي لالستثمار في البنية التحتية ،ويشير
تأسيسها وتشغيلها إلى الجهود المتواصلة التي تبذلها
الصين لزيادة تعددية األطراف.
غير أن هذا االلتزام بتعددية األطراف ال يتعلق فقط
بتنويع موارد التمويل وزيادة مستويات التنسيق،
أيضا دمج االعتبارات البيئية واالجتماعية
إنما يعني ً
والحوكمة في الممارسات التجارية ،واعتماد القواعد
والمعايير الدولية لتمويل أنشطة مبادرة الحزام
والطريق واالستثمار والمشاريع .وقد تعهد الرئيس
الصيني شي جين بينغ في المنتدى الثاني للمبادرة،
بجعل مبادرة الحزام والطريق مبادرة نظيفة وخضراء
ومستدامة .كما أصدرت الحكومة المركزية الصينية
منذ ذلك الحين ،سلسلة من المبادئ التوجيهية بشأن
تطوير مبادرة الحزام والطريق الخضراء .إال أن هذه
المبادئ التوجيهية ليست سوى البداية بالنسبة لعملية
إعادة المعايرة والضبط .حيث سيكون ضمان استدامة
االعتبارات البيئية واالجتماعية والحوكمة في استثمارات
أمرا
ومشاريع مبادرة الحزام والطريق في المستقبلً ،
بالغ األهمية لقياس مدى نجاح هذه المبادرة .وسيؤدي
القيام بذلك إلى التأثير على اقتصادات الدول الشريكة
في مبادرة الحزام والطريق من حيث االستثمارات
واإلنتاج ،ال سيما في مجال مكافحة تغير المناخ العالمي
وتعزيز االنتقال إلى الطاقة الخضراء.

أما بالنسبة للمملكة العربية السعودية ،فإنها في وضع
جيد لتعزيز تعاونها مع الصين .حيث يمكن للعالم أن ينتقل
من خالل هذا التعاون ،من مجرد الفهم النظري الحتجاز
ثاني أكسيد الكربون وتخزينه إلى إعادة تشكيل أنشطة
االستثمار والتنمية من أجل إزالة الكربون .فيما تتمتع
المنصة الثنائية التي ُأنشئت في إطار اللجنة الصينية-
السعودية المشتركة رفيعة المستوى من أجل مبادرة الحزام
والطريق والتعاون المتصل بالطاقة ،بالشرعية المناسبة
لبدء وتعميق التعاون بشأن احتجاز ثاني أكسيد الكربون
وتخزينه .إضافة إلى أن المملكة العربية السعودية تعتبر
عضوا مؤسسا في صناديق البنك اآلسيوي لالستثمار
في البنية التحتية ومركز التعاون متعدد األطراف لتمويل
التنمية بموجب إطار شراكة مبادرة الحزام والطريق،
ويمكنها من خالل هذه األموال توسيع عالقاتها مع الشركاء
المحتملين في منطقة الحزام والطريق.
بينما يمكن أن يركز التعاون بين البلدين على المستوى
الثنائي ،على إجراء بحوث مشتركة حول حوافز السياسات
واألدوات المالية واألطر التنظيمية لعمليات النشر واسع
النطاق للهيدروجين ،واحتجاز الكربون ،واستخدامه،
وتخزينه .كما أن باستطاعة كال البلدين وضع معايير
مشتركة لضمان االستدامة البيئية ومحاسبة الكربون من
أجل التجارة وتكامل سالسل التوريد عبر الحدود.
أما على الصعيد متعدد األطراف ،فإن بإمكان كال البلدين
العمل سويا من أجل تعزيز إطار عمل احتجاز ثاني أكسيد
الكربون وتخزينه داخل منطقة الحزام والطريق ،وقد يشمل
هذا التعزيز على سبيل المثال ال الحصر :النظر في توفير
الهيدروجين أثناء التخطيط لالستثمار والتمويل لمشاريع
الموانئ والطرق السريعة ومشاريع السكك الحديدية ذات
الصلة بمبادرة الحزام والطريق .كما يمكنهما أيضا دعم
التكامل اإلقليمي في مجال الطاقة ،ال سيما في دول
مجلس التعاون الخليجي ،ورابطة دول جنوب شرق آسيا
وأفريقيا .إذ إن من شأن القيام بذلك أن يؤدي إلى زيادة
مرونة نظام الطاقة من أجل تحقيق نسبة عالية من تطوير
مصادر الطاقة المتجددة.
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الخاتمة

كما يمكن للصين والمملكة العربية السعودية تيسير
البحوث التعاونية وتبادل المعارف على الصعيد الدولي

للحد من المخاطر داخل سالسل التوريد الخاصة باحتجاز
ثاني أكسيد الكربون وتخزينه.
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الهوامش
 1يقصد بالحياد الكربوني تحقيق توازن بين انبعاث الكربون وامتصاصه من الغالف الجوي في مصارف الكربون،
بينما تعني الحيادية المناخية تجنب إنتاج أي انبعاثات كربونية أو القيام بتخزينها .وينبغي من أجل تحقيق صافي
انبعاثات صفرية ،القيام بموازنة كل انبعاثات غازات االحتباس الحراري في كافة أنحاء العالم بحياد الكربون.
 2ال ُنهج المتبعة في حساب التغييرات في مخزونات الكربون.
 3الفقاعة العقارية :عبارة عن طفرة في أسعار العقارات تحدث بسبب الطلب والمضاربة والزيادة غير العقالنية في
األسعار ،وتبدأ هذه الفقاعات العقارية عادة بزيادة في الطلب ،في مواجهة العرض المحدود من العقارات ،ويستغرق
المعروض من العقارات فترات زمنية طويلة نسبيا لحدوث زيادات ملحوظة فيه ،في الوقت الذي يدخل فيه المضاربون
السوق ،مما يزيد من مستويات الطلب وارتفاع األسعار بطريقة غير عقالنية.
 4اكتساب العملة الصينية للصبغة العالمية.
 5األطلس الوطني لقياس مصادر الطاقة المتجددة والرصد البيئي ،عبارة عن بوابة إلكترونية تحتوي على قاعدة
الخاصة بمناطق المملكة المختلفة ،التي يمكن
من البيانات الجغرافية والمعلومات المناخية الحديثة للظواهر الجو َّية
َّ
استخدامها كمرصد لتحديد موارد الطاقة المتجددة ،وهي خدمة إلكترونية تقدمها مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية
والمتجددة.
 6إيثيلين الغليكول (" )Ethylene glycolتسمية أيوپاك :إيثان-1,2-ديول" ،عبارة عن مركب عضوي صيغته
الكيميائية ( .2)CH2OHيستخدم بصفة أساسية لغرضين :األول كمادة خام في تصنيع األلياف االصطناعية،
والثاني كمانع للتجمد .وهو عبارة عن سائل عديم الرائحة ،عديم اللون ،ذو مذاق حلو.
 7العملية التي يتم فيها تحويل المواد التي تحوي في تركيبها على الكربون مثل الفحم والكتلة الحيوية إلى أول
أكسيد الكربون والهيدروجين ،وذلك بتفاعل المواد الخام عند درجات حرارة عالية مع كميات من األكسجين المتحكم
بها لينتج عن هذه العملية مزيج غازي يدعى غاز االصطناع ،وتعتبر عملية التغويز من العمليات الفعالة الستخراج
الطاقة من المواد العضوية.
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حول المؤلف

دونمي تشين
زميل باحث في مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية (كابسارك) ،تتجاوز خبرتها
عاما في قطاع الطاقة الصيني ومجاالت تطوير سياسات الطاقة والتغير
المهنية أكثر من ً 20
المناخي ،وتجري أبحاثها حول تجارة النفط العالمية واالستثمار في إطار مبادرة الحزام والطريق،
وإنتاجية الطاقة الصناعية في المملكة العربية السعودية ،وحوكمة الطاقة في الصين .كما أنها
سابقا في العديد من الوكاالت الصينية الحكومية وغير الحكومية وفي شركة مملوكة
عملت
ً
للدولة .وعملت بصفتها مستشارة أولى ورئيسة لقسم الصناعة في وزارة الصناعة الصينية مع
الجهات الصناعية الصينية من أجل تطوير ونشر أفضل الممارسات .وعملت كذلك مديرا للجنة
التغير المناخي وبرامج الطاقة في الصندوق العالمي للطبيعة في الصين ،كما أنها صممت
مبادرة المدن منخفضة الكربون بالشراكة مع الحكومات المحلية والمنظمات الدولية.
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