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عن كابسارك
مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية (كابسارك) هو مركز عالمي غير ربحي يجري
بحوثًا مستقلة في اقتصاديات وسياسات وتقنيات الطاقة بشتى أنواعها باإلضافة إلى الدراسات
البيئية المرتبطة بها .وتتمثل مهمة كابسارك في تعزيز فهم تحديات الطاقة والفرص التي تواجه
العالم اليوم وفي المستقبل من خالل بحوث غير منحازة ومستقلة وعالية الجودة لما فيه صالح
المجتمع ،ويقع كابسارك في الرياض بالمملكة العربية السعودية.
إشعار قانوني
© حقوق النشر  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
دعوة التخاذ أي قرار .اآلراء واألفكار الواردة هنا تخص الباحثين معدي الدراسة ،وال تعكس
بالضرورة موقف المركز ووجهة نظره.
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النقاط الرئيسة
تقوم هذه الدراسة بإجراء التحليل التفصيلي لآلثار المناطقية المحتملة للعناصر المحركة ،مما يعد أمرا مفيدا
بصفة خاصة فيما يتصل بتصميم سياسات إصالح أسعار الطاقة ( )EPRعلى مستوى المناطق.
تستند عمليات المحاكاة إلى أسعار الكهرباء المختلفة التي من شأنها توفير رؤى عن كيفية قيام إصالح أسعار
الطاقة والعوامل المحركة األخرى بتشكيل استهالك الطاقة الكهربائية الصناعية على الصعيد اإلقليمي في
الفترة ما بين ( 2020إلى .)2030
تكشف عمليات المحاكاة التي أجريناها عن دور الناتج أو الدخل الصناعي في تشكيل استهالك الكهرباء الصناعية
في المستقبل بحسب المنطقة.
تعتبر الدراسة تقلبات أسعار النفط واآلثار المترتبة على جائحة كوفيد 19-جزءا ال يتجزأ من افتراضات األسعار
والدخل.
تبحث هذه الدراسة في الطبيعة المتغيرة للمرونة على عكس الدراسات التي تتناول المرونة الكلية والثابتة.
تتفاوت مستويات الدخل طويل األجل والمرونة السعرية للطلب على الكهرباء الصناعية باختالف المناطق.
يمكن استخدام أسعار الكهرباء في القطاع الصناعي كأداة للسياسات من أجل تعزيز كفاءة استهالك الكهرباء.
نتوقع أن يتراوح الطلب في سيناريو الحالة األدنى لعام  2030ما بين ( 11.6تيراواط/ساعة و 63.5تيراواط/ساعة
و 0.7تيراواط/ساعة و 6.8تيراواط/ساعة) لمناطق التشغيل المركزية والشرقية والجنوبية والغربية التابعة للشركة
السعودية للكهرباء ،على التوالي ،مع توقع أن يصل الطلب اإلجمالي إلى ( 82.5تيراواط/ساعة).
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الملخص
تهدف هذه الدراسة إلى دراسة استهالك المملكة العربية
السعودية من الكهرباء الصناعية على مستوى المناطق،
وتطبق الدراسة نهج نمذجة السالسل الزمنية الهيكلية
على البيانات السنوية خالل الفترة ما بين ( 1990إلى
 .)2019باإلضافة إلى تقدير حجم وأهمية مرونة األسعار
والدخل للطلب على الكهرباء الصناعية على مستوى
المناطق ،فإن هذه الدراسة تتوقع مستويات الطلب
اإلقليمي على الكهرباء الصناعية حتى عام ،2030
وذلك باستخدام المعادالت المقدرة وافتراضات القيم
المستقبلية المختلفة لألسعار والدخل .كما تشير النتائج
التي توصلت إليها الدراسة إلى تفاوت أوجه مرونة الدخل
على المدى الطويل واألسعار بالنسبة للطلب على
الكهرباء الصناعية باختالف المناطق .فيما يشير تحليل
اتجاهات الطلب األساسي على الطاقة إلى حدوث بعض

التحسينات في الكفاءة في أنماط استهالك الكهرباء
الصناعية في جميع المناطق .بينما نتوقع أن يتراوح
الطلب في عام  2030في سيناريو الحالة األدنى ،ما
بين ( 11.6تيراواط /ساعة و 63.5تيراواط /ساعة و0.7
تيراواط /ساعة و 6.8تيراواط /ساعة) بالنسبة لمناطق
العمليات الوسطى والشرقية والجنوبية والغربية ،على
التوالي ،إلى جانب توقع وصول إجمالي الطلب إلى (82.5
تيراواط /ساعة) .كذلك يمكن أن تتيح المرونة السعرية
المتزايدة بالقيمة المطلقة ،في منطقتين من هذه
المناطق لواضعي السياسات استخدام أسعار الكهرباء
بوصفها أداة للسياسات من أجل تشجيع التخفيضات
في استخدام الكهرباء الصناعية ،مما يعني أنه يمكن
استخدام أسعار الكهرباء الصناعية كأداة سياسية من
أجل تعزيز كفاءة استهالك الكهرباء.
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المقدمة
مكن اكتشاف واستخدام الكهرباء البشرية من توسيع
ّ
آفاقها االبتكارية إلى الدرجة التي تحولت فيها اآلن إلى
ُمدخل ال غنى عنه لطائفة واسعة من العمليات األساسية
في حياتنا .وبالتالي ،فإن الطلب على الكهرباء في كافة
أنحاء العالم يشهد نموا بوتيرة متسارعة .بينما نجد في
المملكة العربية السعودية ،أن استهالك الكهرباء قد شهد
نموا بنحو خمسة أضعاف في العقود الثالثة الماضية،
مدفوعا بالنمو السكاني الكبير والتنمية
قد يكون
ً
االقتصادية ،فضال عن العوامل األخرى (.)SEC, 2020

كما يخطط البرنامج الستثمار نحو  1.7تريليون ريال
سعودي ،وخلق حوالي  1.6مليون فرصة عمل في قطاع
الصناعة ومصادر الطاقة غير النفطية وأنشطة التعدين
والخدمات اللوجستية بحلول عام NIDLIP( 2030
 .)2019كذلك يسلط تحقيق برنامج آخر متمثل في
برنامج االستدامة المالية ،الضوء على أهمية إصالح
أسعار الطاقة في تعزيز كفاءة استهالك الطاقة وتعزيز
أيضا حزمة
إيرادات الموازنة العامة .غير أن البرنامج يحدد ً
الدعم الصناعي لحماية القطاع من اآلثار المحتملة
لعميات اإلصالح ( .)FBP 2019وبالتالي ،فإن نجاح
إصالح أسعار الطاقة في تعزيز كفاءة االستهالك مع
أي آثار محتملة على الصناعة (على
التخفيف من وقوع ّ
واضحا
فهما
ً
المستويين اإلجمالي واإلقليمي) يتطلب ً
أخيرا،
آلثار إصالحات األسعار على استهالك الطاقةً .
مما ال شك فيه أن مقرري السياسات يحتاجون إلى
توقعات دقيقة للطلب على الكهرباء الصناعية للسنوات
القادمة من أجل اتخاذ قرارات تتسم بالفعالية على ضوء
التغيرات العالمية األخيرة ،مثل تراجع أسعار النفط وجائحة
كوفيد.19-

كذلك يعتبر استهالك الكهرباء الصناعية على وجه
التحديد ،ذا أهمية كبيرة بالنسبة للمملكة العربية
السعودية حيث يمثل القطاع الصناعي فيها جز ًءا هاما من
النشاط االقتصادي للمملكة .كان متوسط حصة القيمة
الصناعية المضافة في الناتج المحلي اإلجمالي خالل
الفترة ما بين ( 1990إلى  )2019يتجاوز GaStat( ٪ 60
 .)via SAMA 2020باإلضافة إلى ذلك ،تسلط الرؤية
السعودية  2030الضوء على القطاع الصناعي باعتباره
أحد المحركات الرئيسة للنمو االقتصادي المستقبلي
( .)Saudi Vision 2017ويتمثل أحد األهداف الرئيسة
للرؤية السعودية في تحقيق برنامج تطوير الصناعة
الوطنية والخدمات اللوجستية ( )NIDLIPالذي يطمح
إلى تحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة ،وقد بدأ تنفيذ
هذا البرنامج في شهر يناير من عام  2019لتعزيز تطوير
الصناعة والخدمات اللوجستية وخلق وظائف في القطاع
الخاص .كما يهدف البرنامج إلى توسيع حصة القطاع من
الناتج المحلي اإلجمالي والصادرات والمحتوى المحلي.

ومع ذلك ،فإن تقدير معادلة الطلب الوطني للقطاع
مضلال لتحليل السياسات،
الصناعي السعودي قد يكون
ً
ويرجع ذلك إلى أن أنماط االستهالك المناطقية في كافة
كبيرا .مما
اختالفا
أنحاء البالد تختلف عن بعضها البعض
ً
ً
يعني أن من شأن اتباع النهج وفقا للمقولة «مقاس واحد
يناسب الجميع» من عمليات تنفيذ السياسة سيكون
غير متناسق .وينبغي بالتالي ،تصميم تدابير سياسات
خاصة بكل منطقة على حدة ،وينطبق هذا أيضا على كل
من إدارة جانب العرض والطلب للكهرباء الصناعية في كل
منطقة.

لذا فإن من األهمية بمكان في هذا الصدد ،دراسة العالقة
(أي الدخل
بين استهالك الكهرباء والعوامل المحركة له ّ
واألسعار والسكان) ،إضافة لآلثار المتوقعة لهذه العوامل
على مسارات استهالك الكهرباء في المستقبل .كذلك
ستفيد النتائج التي توصلت لها هذه الدراسة صانعي
وتمكن من تحسين إدارة األسواق وزيادة
السياسات،
ّ
كفاءة استخدام أدوات السياسات المختلفة ،مثل تحسين
مزيج الطاقة وأسعارها وخفض مستويات االنبعاثات
(.)Mundaca 2017; Alkhathlan and Javid 2015

وبالنظر إلى أهمية النقاط التي تمت مناقشتها
أعاله ،فإن الهدف من هذه الدراسة يتمثل في نمذجة
الطلب اإلقليمي على الكهرباء الصناعية للكشف عن
الخصائص المحددة لكل منطقة وبالتالي وضع توقعات
للسنوات القادمة.
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المقدمة
الشكل  .1مناطق تشغيل الشركة السعودية للكهرباء.

المصدر :التقرير السنوي للشركة السعودية للكهرباء

أما فيما يتعلق بإجراء التحليل المناطقي ،فإننا نستخدم
مناطق التشغيل الخاصة بالشركة السعودية للكهرباء،
حيث تقسم الشركة المملكة العربية السعودية إلى أربع
مناطق تشغيلية ،هي :منطقة التشغيل المركزية ()COA
ومنطقة التشغيل الغربية ( )WOAومنطقة التشغيل
الشرقية ( )EOAومنطقة التشغيل الجنوبية ( )SOAكما
هو موضح في الشكل (.)1

أيضا مخططي جانب العرض في
ويمكن أن يساعد هذا ً
توفير الكهرباء الالزمة لتلبية الطلب المستقبلي على
الكهرباء الصناعية بحسب المنطقة .ويمكن عالوة
على ذلك ،ومن خالل تسليط الضوء على االختالفات
اإلقليمية الملحوظة ،أن توضح النتائج لصانعي القرارات
وغيرهم ،أهمية النظر في هذه االختالفات عند
تصميمهم لسياسات خاصة بالمناطق المختلفة.

كما نستخدم نهج نمذجة السالسل الزمنية الهيكلية
( )STSMفي إطار التكامل المشترك وتصحيح التوازن،
ونورد أيضا توقعات الطلب على الكهرباء الصناعية
بحسب المنطقة في الفترة ما بين عام ( 2020حتى
عام  .)2030إذ يمكن أن تساعد المرونة التقديرية
للدخل واألسعار باإلضافة إلى التوقعات صانعي القرار
والسلطات المختصة على فهم دور هذه المؤشرات في
تشكيل الطلب اإلقليمي على الكهرباء بنحو أفضل.

من جانب آخر ،يتعين على صناع السياسات أن يتوقعوا
أن يزيد إصالح أسعار الطاقة من معدالت الكفاءة في
استهالك الكهرباء الصناعية ،ولكن ليس إلى درجة كبيرة
ألن تأثير األسعار عادة ما يكون ضئيال للغاية .وينبغي
في الوقت نفسه ،أن يأخذوا في اعتبارهم أن تنامي
النشاط االقتصادي الصناعي سيؤدي إلى زيادة الطلب
وأخيرا ،فإن
على الكهرباء الصناعية في جميع المناطق.
ً
من المرجح أن تتسبب تدخالت السياسات في استهالك
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المقدمة
الكهرباء الصناعية في حدوث اضطرابات .ومع ذلك ،فإن
الصناعات تكون عرضة للتكيف السريع لتلبية احتياجاتها
اإلنتاجية .ومن ثم ،يمكن للنظام القائم استيعاب هذه
االضطرابات بالكامل في أقل من عام.
كذلك تسهم هذه الدراسة إسهاما مقدرا في إثراء
المنشورات المتعلقة بالطلب على الكهرباء الصناعية في
المملكة العربية السعودية باتباع الطرق التالية :أ) تعتبر
هذه الدراسة على حد علمنا ،الدراسة األولى من نوعها
التي تتناول الطلب على الكهرباء الصناعية في المملكة
العربية السعودية على مستوى المناطق ،على الرغم
من أن بعض األوراق البحثية قد تناولت هذا الموضوع
بالدراسة على المستوي اإلجمالي .ب) تحلل هذه الدراسة
بالتفصيل اآلثار المناطقية المحتملة للعوامل المحركة،
مما يعد أمرا مفيدا بصفة خاصة لصياغة السياسات
المتعلقة بإصالح هيكلة أسعار الطاقة على مستوى
المناطق .كما تستند عمليات المحاكاة التي أجريناها
إلى أسعار الكهرباء المختلفة ،التي توفر رؤى حول كيفية
تشكيل إصالح أسعار الطاقة وغيرها من العوامل المحركة
األخرى الستهالك الكهرباء الصناعية على مستوي
المناطق في الفترة ما بين األعوام ( 2020إلى .)2030
ويعد هذا موضوعا بالغ األهمية بالنسبة للمملكة بسبب
اإلصالحات االقتصادية التي تجريها .فيما تكشف
أيضا عن دور الناتج والدخل
عمليات المحاكاة التي أجريناها ً
الصناعي في تشكيل استهالك الكهرباء الصناعية في
المستقبل بحسب المنطقة .باإلضافة إلى ذلك ،تراعي
هذه الدراسة التقلبات في أسعار النفط واآلثار المترتبة
على جائحة كوفيد 19-المدرجة ضمن ًيا في االفتراضات
أخيرا ،تبحث هذه الدراسة
المتعلقة باألسعار والدخل .ج) ً
في الطبيعة المتغيرة للمرونة على عكس الدراسات التي
تنظر في المرونة الكلية والثابتة.

ينقسم الجزء المتبقي من هذه الدراسة إلى تسعة
أقسام :يتناول القسم الثاني ( )2خلفية عن تطور
القطاع الصناعي السعودي ،فضال عن استهالك
الكهرباء الصناعية في مناطق المملكة .فيما يسلط
القسم الثالث ( )3الضوء على النتائج التي توصلنا
إليها من مراجعة المنشورات .ويوضح القسم الرابع ()4
تفاصيل اإلطار النظري ويلخص المنهجية والبيانات
المستخدمة .بينما يقدم القسم الخامس ( )5النتائج
تحليال لنتائج
التجريبية ،ويقدم القسم السادس ()6
ً
الدراسة .فيما يقدم القسم السابع ( )7ويناقش عمليات
التنبؤ على الصعيد اإلقليمي ،ويختتم القسم الثامن ()8
الدراسة ويناقش اآلثار المترتبة على سياسات الدراسة.
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 1.2تطور القطاع الصناعي السعودي
يقع كل من تطوير القطاع غير النفطي وتنويع االقتصاد
في صميم رؤية المملكة العربية السعودية  2030التي
تتكون من  12برامجا لتحقيق الرؤية (Saudi Vision,
 ،)2017ويعتبر برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات
اللوجستية ( )NIDLPأحد البرامج المحورية لهذه الرؤية.
ووفقا للرؤية السعودية “فإن هذا البرنامج مكلف
ً
بتحويل المملكة العربية السعودية إلى قوة صناعية رائدة
ومنصة لوجستية عالمية في قطاعات النمو الواعدة”
( .)Saudi Vision, 2017وتهدف الرؤية من خالل القيام
بذلك ،إلى التركيز على أربع قطاعات بصفة خاصة ،هي:
الصناعة والتعدين والطاقة والخدمات اللوجستية .كما أن
من المتوقع أن يكون لهذا الهدف أثر إيجابي على التنويع
االقتصادي وميزان المدفوعات والدخل القومي .ومن
أيضا أن يزيد المحتوى المحلي ويخلق فرص عمل
المتوقع ً
للمواهب المحلية.
مؤخرا
على الرغم من أن الحكومة السعودية قد طرحت
ً
خططها التحويلية الكبرى للقطاع الصناعي من خالل
برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية،
إال أن عمليات التصنيع ظلت قائمة في االقتصاد منذ
خمسينيات القرن الماضي ،التي بدأت بمصانع األسمنت
في المنطقة الغربية ،حيث كانت البالد تمر بتوسع
اقتصادي سريع الوتيرة .فيما كانت توجد بالبالد في عام
 1954خمس صناعات بلغ إجمالي استثماراتها حوالي 12
مليون دوالر ،وقد لعب النشاط الصناعي قبل عام 1970
دورا صغيرا في االقتصاد السعودي (El Gammal and
.)El-Bushra, 1986
الجدير بالذكر في هذا الصدد ،أن محاوالت بالغة األهمية
بدأت خالل خطة التنمية األولى للمملكة ()1975 - 1970
لبناء وتشغيل المجمعات الصناعية الحديثة .وعملت
الحكومة السعودية من خالل االستفادة من مواردها
النفطية ،على تعزيز استثماراتها في القطاع الصناعي
بهدف القيام بأنشطة التصنيع الثقيل .فأنشأت الحكومة
في عام  1976الشركة العربية السعودية للصناعات

األساسية (سابك) ،والمؤسسة العامة للبترول والمعادن
(بترومين) في عام  .1968وقد حرصت الشركات
العالمية على المشاركة في هذه الشركات وضخت
رؤوس األموال من خالل إنشاء شراكات مع شركات مثل
إكسون وشل وداو .مما نجم عنه ارتفاع عدد المؤسسات
إلى  473مؤسسة بحلول عام  ،1975باستثمارات بلغت
 3مليارات دوالر (،)Gammal and El-Bushra, 1986
وأصبحت المنتجات الكيماوية بحلول أوائل التسعينيات
قطاع التصنيع الرائد في المملكة العربية السعودية.
كذلك أنشأت الحكومة السعودية في عام ،2001
الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية التي
يشار إليها اختصارا باسم “مدن” ،وذلك بهدف دعم
القطاع الصناعي السعودي من خالل تشجيع تطوير
الصناعات المحلية القائمة ،واجتذاب االستثمارات ذات
القيمة المضافة من المصادر المحلية والدولية على
السواء .ولتحقيق ذلك ،تقدم الدولة مجموعة متنوعة من
الحوافز والمنتجات والخدمات ،التي تشمل أسعار فائدة
تنافسية ،وأسعار عقارات مخفضة وإعفاءات ضريبية
لألجهزة المستوردة ( .)MODON 2020ولقد أثرت هيئة
“مدن” تأثيرا كبيرا منذ إنشائها ،وتشرف حال ًيا على 35
مدينة صناعية قائمة تضم  3500مصنع منتج ،يعمل
فيها حوالي نصف مليون عامل (Saudi Press Agency
 .)2020وتتوزع هذه المدن الصناعية جغراف ًيا في جميع
أنحاء البالد (راجع الملحق األول “أ” لالطالع على رسم
بياني لهذه المدن مصنفة بحسب مناطق التشغيل
التابعة للشركة السعودية للكهرباء) .وعلى الرغم من
قيام الحكومة السعودية بتطوير جميع هذه المدن
الصناعية ،إال أن القطاع الخاص كان له دور فعال في
إنشاء عدد من المدن الصناعية مثل مدينة رابغ للصناعات
التحويلية في المنطقة الغربية (.)Petro Rabigh 2020
كذلك أنشأت الحكومة السعودية بغية تمويل القطاع
الصناعي المتنامي ،صندوق التنمية الصناعية السعودي
قروضا بأسعار فائدة منخفضة
( )SIDFالذي يقدم
ً
للمصانع وغيرها من الخدمات األخرى مثل االستشارات
(.)SIDF 2020
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 2.2الطلب على الكهرباء الصناعية وأنواع
األنشطة الصناعية
يقوم االقتصاد السعودي بإنتاج طائفة واسعة من السلع
الوسيطة والنهائية لتلبية الطلب المتزايد من األعمال
والسكان .بيد أن الكهرباء التي يستهلكها القطاع

الصناعي إلنتاج كل هذا الناتج شهدت نموا كبيرا خالل
العقود الثالثة الماضية .وعلى الرغم من أن القيمة
المضافة اإلجمالية للقطاع الصناعي قد تضاعفت
تقري ًبا خالل العقود الثالثة الماضية ،إال أن نمو استهالك
الكهرباء الصناعية قد تجاوز اإلنتاج لعدد كبير من
السنوات ،حسب ما هو موضح في الشكل (.)2

الشكل  .2تطور القيمة المضافة الحقيقية للقطاع الصناعي واستهالك الكهرباء الصناعية (مقياس موحد).
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كذلك بلغت حصة استهالك الكهرباء الصناعية معدل
 ٪ 18من إجمالي استهالك الكهرباء في عام 2019
( .)SEC via SAMA, 2020ومع ذلك ،فإن هنالك تفاوت
مناطقي واضح ضمن هذه الحصة .حيث نجد أن منطقة
الشغيل الشرقية استهلكت أعلى حصة من الكهرباء

الصناعية في عام  ،)٪ 72( 2019تليها منطقة التشغيل
المركزية ( )٪ 14ومنطقة التشغيل الغربية بمعدل ()٪ 13
ومنطقة التشغيل الجنوبية (( ،)٪ 1يرجى الرجوع للجدول
“ ”1أدناه).

الجدول  .1اإلحصاءات المناطقية بشأن حجم القطاع الصناعي واستهالك الكهرباء.
المناطق

استهالك
الكهرباء
الصناعية لعام
( 2019تيراواط/
)ساعة

متوسط معدل النمو السنوي
للفترة ما بين عامي  1990و2018

الحصة من
إجمالي
استهالك
الكهرباء
الصناعية لعام
2019

الحصة من
إجمالي
الشركات
الصناعية،
 2018أ

الحصة من
إجمالي العمالة
الصناعية،
 2018أ

32%

34%
27%

الناتج المحلي
اإلجمالي

استهالك
الكهرباء
الصناعية

منطقة التشغيل
المركزية

6.9

3.4%

7.9%

14%

منطقة التشغيل
الغربية

6.6

2.9%

8.7%

13%

36%

منطقة التشغيل
الشرقية

35.3

2.8%

3.1%

72%

20%

34%

منطقة التشغيل
الجنوبية

0.6

3.1%

9.7%

1%

12%

5%

مالحظات :قيم الناتج المحلي اإلجمالي مناطقية مأخوذة من دراسة (= Lopez-Ruiz, Blazquez and Hasanov (2019)، a
البيانات متاحة لعام  2018فقط.
المصدر :الهيئة العامة لإلحصاء ( )2018والشركة السعودية للكهرباء والهيئة العامة لإلحصاء عبر مؤسسة النقد العربي
السعودي 2020
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باإلضافة إلى ذلك ،تكشف دراسة استهالك الكهرباء
الصناعية مقارنة بأنواع العمالء اآلخرين في مناطق
المملكة عن وجود طبقة أخرى من عدم التجانس في
المناطق المختلفة .فعلى سبيل المثال ،بلغت حصة
استهالك منطقة التشغيل الشرقية من الكهرباء
الصناعية في عام  1990معدل  ٪ 63.7من إجمالي
الكهرباء المستهلكة في هذه المنطقة .وتراجعت هذه
النسبة بحلول عام  2019إلى  ،٪ 42.9ويرجع ذلك على
األرجح إلى التحسينات التي تمت في الكفاءة وغيرها من
العوامل األخرى ذات الصلة .بينما نجد على العكس من
ذلك ،أن مناطق أخرى شهدت زيادة في حصة االستهالك
الصناعي.

أما إذا استخدمنا المعيار الدولي للتصنيفات الصناعية
( ،)ISICفنجد أن نوع الصناعة التحويلية يمثل ٪ 62
من إجمالي استهالك الكهرباء الصناعية في المملكة
في عام  .2018كما أنه يهيمن على جميع القطاعات
الصناعية األخرى من حيث عدد الشركات ،على النحو
المبين في الشكل ( .)3فيما تأتي مبيعات الكهرباء
الصناعية للتعدين واستغالل المحاجر في المرتبة الثانية
بنسبة  ،٪ 30تليها المرافق ثم إمدادات المياه .إال أن
هذه األنواع الثالثة من الصناعات من حيث عدد الشركات،
تمثل نسبة منخفضة مماثلة ( )٪ 2 - 1من إجمالي عدد
الشركات الصناعية (الشكل “.)”3

الشكل  .3تكوين أنواع الصناعات على أساس مبيعات الكهرباء الصناعية وعدد الشركات.
عدد الشركات بحسب نوع الصناعة
2% 1%

مبيعات الكهرباء الصناعية بحسب نوع الصناعة
1%

1%

7%

30%

96%

إجمالي عدد الشركات =  122.8ألف

62%

جملة المبيعات –  23.2مليار ريال

الصناعة التحويلية

التعدين واستغالل المحاجر

اإلمداد المائي ،الصرف الصحي ،إدارة النفايات ،وأنشطة االصالح

إمداد الكهرباء والغاز والبخار والتكييف

المصدر :الهيئة العامة لإلحصاء 2018
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 3.2التباين والخصائص المناطقية
سابقا ،استخدم قطاع الصناعات التحويلية
كما ذكرنا
ً
في عام  2018الحصة األكبر من الكهرباء لألغراض
الصناعية ،يليه قطاع التعدين واستغالل المحاجر ،وقد
استهلكت هذه األنواع مجتمعة ما يقرب من  21مليار ريال
أي  ٪ 92من إجمالي مبيعات الكهرباء في عام
سعوديّ ،
 ،2018كما ورد في المسح الصناعي الصادر عن الهيئة
العامة لإلحصاء ( .)GaStat 2018كما يوضح الشكل ()4
النسبة المئوية للتغير في استهالك الكهرباء في الفترة

ما بين ( 2014و ،)2019حيث يوضح هذا الشكل تركيز
وتوزيع االستهالك الكهربائي بحسب المنطقة ،مما
يؤكد األساس المنطقي الكامن وراء نمذجة استهالك
الكهرباء الصناعية على مستوى المناطق .إال أن األمر
الجدير بالمالحظة هنا ،أن المناطق األربع في المملكة
العربية السعودية ال تتغير بشكل متناغم ،مما يبرز أنها
باألساس تتفاعل بنحو مختلف مع نفس مجموعة العوامل
التفسيرية .غير أنه يمكن تفسير هذه االختالفات إلى حد
كبير من خالل التكوين الصناعي لكل قطاع ،كما تمت
مناقشته في القسم (.)2.2

الشكل  .4النسبة المئوية للتغير السنوي في الكهرباء الصناعية لكل منطقة.
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المصدر :الشركة السعودية للكهرباء عبر مؤسسة النقد العربي السعودي (.)2020
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على الرغم من أن جميع هذه المناطق تحتوي على كافة
أنواع الصناعات األربع ،إال أن أحجام القطاعات الصناعية
المناطقية وما يرتبط بها من استخدامات الكهرباء تعد
غير متجانسة فيما يتعلق باالستهالك والنمو (GaStat
 .)2018; SEC via SAMA 2020غير أنه يمكن أن تكون
هذه االختالفات مدفوعة بالخصائص الفريدة للمنطقة
التي تجتذب بعض أنواع الصناعة أكثر من غيرها بنا ًء على
مجموعة متنوعة من العوامل ،بما فيها الموقع الجغرافي
والتضاريس والحصول على األيدي العاملة والخدمات
اللوجستية وتوافر العقارات وأسعارها ،ومدى وجود
الصناعات الداعمة ،وحجم السوق وتوافر الموارد .كما
تعتبر هذه العوامل بالغة األهمية لشرح توزيع النشاط
الصناعي واستهالك الكهرباء في نهاية المطاف .فعلى
سبيل المثال ،تتسم بعض الصناعات بطابع أكثر كثافة
في استخدام الطاقة ،مثل تصنيع المواد والمنتجات
الكيمائية وفحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة
التي تعتمد على عائدات التصدير التي يجب أن تتمركز
في مناطق تسهل على التجارة العالمية الوصول إليها،
مثل الموانئ والحدود مع الدول المجاورة .إال أننا نجد على
النقيض من ذلك ،أن بعض الصناعات تتأثر بتوافر الموارد
في المنطقة المعنية ،مثل الثروة النفطية في منطقة
التشغيل الشرقية .نبين في الجدول ( )1والجدول ()A1
في ملحق هذه الدراسة ،لمحة عامة عن خصائص المناطق
المختلفة وأنماط االستهالك الصناعي فيها.
تقع منطقة التشغيل المركزية ( )COAفي وسط البالد
وتعتبر موطنا للعاصمة السعودية الرياض التي تضم
جميع الوزارات الحكومية ،ولقد شهدت هذه المنطقة أعلى
وتيرة نمو اقتصادي في العقود الثالثة الماضية مقارنة
بالمناطق األخرى( (�Lopez-Ruiz, Blazquez and Hasa
 .)nov 2019كما توظف هذه المنطقة نصف العاملين
في المملكة في صناعات الكهرباء والغاز والمياه ،األمر
الذي يمكن أن يكون مدفوعا بافتقار إمكانية وصول هذه
المنطقة إلى مصادر المياه بسبب موقعها الجغرافي
( .)GaStat 2018كما توظف هذه المنطقة في المجمل
ثاني أكبر عدد للعاملين في القطاع الصناعي ،في حين
تعتبر األعلى عندما يتعلق األمر بقطاع التصنيع (GaStat

 .)2018أما فيما يتعلق بعدد الشركات القائمة في
المنطقة ( 35,960شركة) فتعد هذه المنطقة ثاني
أعلى منطقة في المملكة كثافة من حيث عدد الشركات
( ،)GaStat 2018كما تضم المنطقة  11مدينة صناعية
تابعة للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية
«مدن» .أما من الناحية الجغرافية ،فتعتبر هذه المنطقة
معزولة عن الوصول إلى التجارة ،وبالتالي فإن غالبية
العمالء الصناعيين فيها يعتبرون محليين .فعلى سبيل
المثال ،تقوم الصناعات التحويلية الخمس الكبرى من
حيث األرقام في منطقة التشغيل المركزية ،بتصنيع
المنتجات الورقية والمنتجات الحاسوبية والمنتجات
اإللكترونية والبصرية والمعدات اإللكترونية والمركبات
والمقطورات وشبه المقطورات ومعدات النقل األخرى.
أما على الصعيد الوطني ،فتشكل هذه اإليرادات المحلية
المتأتية من هذه الصناعات معدل  ٪ 83من مبيعات
السلع ( .)GaStat 2018وبسبب القيود المفروضة
على البيانات ،فإننا نستخدم القيم الوطنية كتقريب
ألن منطقة التشغيل المركزية تمثل الوزن األكبر لهذه
الصناعات.
أما فيما يتعلق بمنطقة التشغيل الشرقية (،)EOA
فإنها تشتهر على وجه الخصوص بكونها المقر الرئيس
لشركة أرامكو ،وكانت هذه المنطقة من الناحية التاريخية
تقع على حدود القطاع الصناعي السعودي ال سيما
قطاعي التعدين واستغالل المحاجر .وقد استهلك
ّ
استخراج النفط الخام والغاز الطبيعي في عام 2018
النسبة األكبر من كهرباء القطاع الصناعي ،وال شك
أن ذلك يتطلب وجود الصناعات الداعمة في محيطها.
وفي نهاية المطاف ،يعتبر استخدام الكهرباء في القطاع
الصناعي في منطقة التشغيل الشرقية األعلى معدال،
حيث يستهلك نسبة  ٪ 72من إجمالي الكهرباء الصناعية
في الدولة في عام .)SEC via SAMA 2020( 2019
ورغم أن هذه المنطقة تضم  ٪ 20فقط من الشركات
الصناعية في المملكة ،إال أنها تحتوي على أدنى
نسبة من الشركات الصغيرة أو المتناهية الصغر ،مما
يشير إلى أن وجود الشركات الناضجة متأصل في هذه
المنطقة .كذلك تعد هذه المنطقة على سبيل المثال
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موطنا ألكبر مدينة صناعية في العالم متمثلة في مدينة
الجبيل الصناعية ( ،)Chepkemoi 2019وقد تأسست
هذه المدينة في عام  1975بموجب مرسوم ملكي (KSA
مربعا،
 ،)1975وتمتد على مساحة 1016
كيلومترا ً
ً
وتضم عددا من المجمعات الصناعية والبتروكيماوية،
كما أنها موطنا للعمليات الصناعية لشركة سابك التي
تعتبر أكبر شركة بتروكيماويات في العالم .وتلعب
دورا بالغ األهمية في اقتصاد المملكة
شركة سابك ً
العربية السعودية ،حيث تساهم بنحو  ٪ 12.8في إجمالي
القيمة المضافة في التصنيع ،و ٪ 3.7في الناتج المحلي
اإلجمالي للقطاع الخاص ،و ٪ 1.7من إجمالي الناتج
المحلي في عام  .)SABIC 2018( 2018عالوة على
ذلك ،فقد تم في عام  ،2019االعتراف بمحطة تحلية
مياه الجبيل باعتبارها أكبر منتج للمياه المحالة في العالم،
حيث تنتج  1.4مليون متر مكعب يوم ًيا (.)GWR 2019
كذلك يعتبر عدد الشركات الصناعية القائمة في منطقة
التشغيل الشرقية أقل من تلك القائمة في المناطق
األخرى .بيد أنها تقوم بتوظيف أكبر عدد من العمال في
جميع أنواع الصناعات .كما شهدت هذه المنطقة أدنى
معدل نمو سنوي للطلب على الكهرباء الصناعية خالل
العقود الثالثة الماضية ،حسب ما وضح في الجدول (.)1
أما فيما يتعلق بنوع الصناعة القائمة في المنطقة وفقا
للمعيار الدولي للتصنيفات الصناعية ،فنجد أن هذه
المنطقة تتمتع بوجود أكبر عدد من الشركات العاملة في
قطاع التعدين واستغالل المحاجر ،وتقوم بتوظيف نسبة
 ٪ 84من مجموع العاملين في المناجم والمحاجر في جميع
أرجاء المملكة ،كما أنها تحتوي أيضا على عدد كبير نسب ًيا
من شركات التصنيع ،وتتبوأ المرتبة الثانية بعد المنطقة
الغربية.
فيما تعتبر منطقة التشغيل الجنوبية ( )SOAأصغر
قطاع صناعي في المملكة العربية السعودية ،ويتجلى
ذلك في عدد الشركات الصناعية القائمة وفي استهالك
الكهرباء الصناعية ومقدار العمالة الصناعية في المنطقة.
عالوة على ذلك ،تصنف الغالبية العظمى ( )٪ 91من
الشركات الصناعية القائمة فيها على أنها إما شركات

متناهية الصغر ( 5 - 1موظفين) ،أو شركات صناعية
صغيرة ( .)49 - 6وبالتالي ،فإن هذه الشركات تعد أقل
مرونة ولديها هياكل تكاليف متغيرة .فيما يشير المسح
الصناعي إلى أن  ٪ 19من الشركات متناهية الصغر
والشركات الصغيرة قد واجهت في عام  2018تحديات
جمة فيما يتعلق بتكاليف اإلنتاج.
غير أن هذه المنطقة شهدت ثاني أعلى معدل نمو
في استهالك الكهرباء في العقود الثالثة الماضية ،ال
سيما بعد إدخال مبادرة مدن التي أنشئت بموجبها أربع
مدن صناعية في المنطقة .ومع ذلك ،وفيما يتعلق
باستخدام الكهرباء ،فنجد أن بعض القطاعات تستهلك
كميات كبيرة من الكهرباء في الصناعات القائمة في
المنطقة ،التي من أبرزها صناعة المنتجات الغذائية
والمنتجات المعدنية المصنعة .كذلك تعد منطقة
التشغيل الجنوبية موطنا لمدينة جازان االقتصادية التي
تم إطالقها في عام  2006باستثمارات قدرها 26.7
مليار دوالر .وتعمل هذه المدينة الصناعية على توطين
الصناعات الثقيلة والصناعات البتروكيماوية والصناعات
التعدينية والتحويلية .باإلضافة إلى أنها تعمل على
توفير إمدادات الطاقة الحيوية ،وصناعة السفن المحلية
واالستفادة من المعادن والزراعة والحياة البرية والموارد
السمكية .ويعتبر ميناء جازان ثالث أهم ميناء في
المملكة العربية السعودية يطل على البحر األحمر ،ويتيح
سبل الوصول إلى طرق التجارة البحرية الشرقية والغربية
بين أوروبا والشرق األقصى والخليج العربي وشرق
إفريقيا .كما أعلنت شركة أرامكو في عام  ،2018أنها
ستبني في جازان مصفاة بقدرة  400ألف برميل يوم ًيا
(.)Saudi Aramco 2016
فيما شهدت منطقة التشغيل الغربية ( )WOAأعلى
معدل نمو في الطاقة الكهربائية الصناعية في العقود
الثالثة الماضية ( .)SEC via SAMA, 2020بينما نجد
أن منطقة التشغيل الغربية يوجد بها أكبر عدد من
الشركات الصناعية مقارنة مع المناطق األخرى .والجدير
بالذكر أيضا أن هذه المنطقة تضم أكبر عدد من شركات
تصنيع إمدادات المياه ،التي يدعمها الموقع اإلستراتيجي
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للمنطقة الواقعة على طول ساحل البحر األحمر (GaStat
 .)2018كما يتيح البحر األحمر سبل الوصول إلى التجارة
عامال قوي ًا في
ويمكن أن تكون هذه القدرة على التصدير
ً
توزيع القطاعات الصناعية .باإلضافة إلى ذلك ،فإن هذه
المنطقة تعد موطنا ألكبر عدد من الشركات الصناعية
البالغة  40,616شركة ،التي تقوم بتوظيف معدل
 ٪27من جميع العاملين في القطاع الصناعي على
الصعيد الوطني .وتبرز إحدى اإلحصائيات في حصة
الشركات في المنطقة وأحجامها ،أن المنطقة تتمتع
بوجود أكبر حصة من الشركات المتوسطة الحجم 1مقارنة
بالمناطق األخرى في المملكة .أما في قطاعات الصناعة
التحويلية المصنفة ،فإن الشركات الموجودة في منطقة
اعتبارا من عام  ،2018على تصنيع
التشغيل الغربية تركز
ً
وتحضير المنتجات الصيدالنية وإصالح وتركيب اآلالت
والمعدات وجمع المياه ومعالجتها وتوريدها وخدمات
جيدا بين
الصرف الصحي .كما نجد أن المنطقة موزعة ً
جميع قطاعات الصناعة التحويلية باستثناء صناعة النفط
الخام والغاز الطبيعي .أما فيما يتعلق باستهالك الكهرباء

الصناعية ،فنجد أن هذه المنطقة تتمتع بوجود أكبر عدد
من الشركات الصناعية ( ٪ 36من اإلجمالي) .كما يوجد
بها على وجه الخصوص ،تركيز كبير من القطاعات التي
تعتبر من كبار المستهلكين إلجمالي فاتورة الطاقة
( ،)GaStat 2018مثل تصنيع فحم الكوك والمنتجات
النفطية المكررة ،وتصنيع المواد والمنتجات الكيماوية
والمنتجات الغذائية.
كما تعتبر هذه المنطقة موطنا لمدينة ينبع الصناعية
المماثلة لمدينة الجبيل في منطقة التشغيل الغربية،
مربعا،
وتبلغ مساحة مدينة ينبع الصناعية 605
كيلومترا ً
ً
وتمتاز بإنتاج موجه للتصدير مع التركيز في المقام
األول على البتروكيماويات وتكرير النفط والمنشآت
البالستيكية (تقرير الربع الرابع لمدينة ينبع الصناعية).
كما تعد مدينة ينبع الصناعية آخر محطة ألنابيب النفط
والغاز الطبيعي المسال التي تمتد على مسافة 1200
كيلومترا من المنطقة الشرقية.
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تعتبر الطاقة في العديد من االقتصادات الحديثة،
العنصر األهم في إنتاج السلع والخدمات ،ذلك أن تحرير
قطاع الطاقة والتقلبات العالية ألسعار منتجات الطاقة
واالبتكارات التكنولوجية وسياسات كفاءة الطاقة
والسياسات المتعلقة بتغير المناخ وأمن الطاقة في
السنوات األخيرة ،قد أدت إلى تعزيز االهتمام بالبحوث
المتعلقة بنمذجة الطلب على الطاقة الكهربائية
الصناعية .كما أن من شأن المعرفة الراسخة بمرونة
الدخل واألسعار بالنسبة للطلب على الكهرباء الصناعية
أن تسهل من عملية تحسين فهم العواقب االقتصادية
لتقلبات األسعار ،والمساعدة في صياغة السياسات
الفعالة بشأن قضايا الطاقة والبيئة .وقد استخدم في
المنشورات الحالية األبعاد والنهج المنهجية المختلفة
للتحليل االقتصادي القياسي لنمذجة الطلب على الطاقة
الصناعية ،وتعد مواصفات المعامالت المتغيرة والثابتة
بمرور الوقت ،واالستجابات السعرية غير المتماثلة،
والتغيرات التقنية هي من أبرز هذه النهج.
غير أنه جرى في معظم الدراسات السابقة استخدام
نهج معادلة واحدة مع معامالت ثابتة لنمذجة الطلب على
الطاقة الصناعية ،كما استخدم أسعار الطاقة والدخل
على نطاق واسع كمتغيرات توضيحية محتملة في ظل
افتراض المرونة السعرية المتماثلة (Dilaver and Hunt
 .)2011; Chang et al. 2014وقد تم تلخيص بعض
هذه الدراسات في الجدول ( .)2إال أن الدراسات الحديثة
انتقدت افتراض المرونة السعرية الثابتة (;Dargay 1992
Hughes, Knittel and Sperling 2008; Inglesi-Lotz
2011; Arisoy and Ozturk 2014; Chang et al.
2014; Adeyemi and Hunt 2014; Wang and Mogi
 .)2017; Liddle and Hasanov 2021حيث تشير هذه
الدراسات إلى أن تقديرات المرونة الثابتة تمثل المتوسط
بمرور الوقت ،وأنها ال تبين كيفية اختالف درجات المرونة
بمرور الوقت .بينما تشير دراسة (Liddle and Hasanov
 )(2021إلى أن كثافة الطاقة تزداد في البداية بالتزامن
مع توسيع الدول منخفضة الدخل لقاعدتها الصناعية،
ثم تأخذ في االنخفاض بمرور الوقت حينما تشهد الدول
ً
تحول قطاع ًيا من الصناعات الثقيلة كثيفة االستهالك

للطاقة إلى الصناعات الخفيفة أو إلى الخدمات األقل
كثافة الستهالك الطاقة .ولذلك ،قد تختلف العالقة بين
الطلب على الطاقة ومحدداته الرئيسة استجابة للتغيرات
التي تحدث في الهيكل االقتصادي بمرور الوقت ،فضال
عن التطور التكنولوجي وإدخال التحسينات على معدات
الكهرباء وسياسات الطاقة الحكومية ومراحل التنمية
االقتصادية واستمرار عادات المستهلكين (Chang and
Martinez-Chombo 2003; Arisoy and Ozturk
 .)2014; Mikayilov et al. 2017عالوة على ذلك،
فقد ال تبقي العالقة بين الطلب على الكهرباء الصناعية
والدخل واألسعار عالقة ثابتة بمرور الوقت (Park and
Hahn 1999; Park and Zhao 2010; Liddle and
.)Hasanov 2021
كذلك استخدمت العديد من الدراسات الحديثة لمعالجة
مشكلة عدم خطية مرونة األسعار والدخل ،نهج معامل
التغير الزمني (( )TVCراجع دراسةPark and Zhao“ :
2010 for the USA; Inglesi-Lotz 2011 for South
Africa; Neto 2012 for Switzerland; Arisoy and
Ozturk 2014 for Turkey; Chang et al. 2014 for
Korea; Wang and Mogi 2017 for Japan; Mikayilov
et al. 2017 for Azerbaijan; Liddle and Hasanov
 ”2021لمجموعة الدول متوسطة الدخل) .غير أن بإمكان
النماذج بأخذ البارامترات الزمنية الكشف عن التغيرات
الهيكلية والقيم المتطرفة واالنحراف المعياري والقيم
المتبقية اإلضافية (.)Durbin and Koopman 2012
يدعي أحد فروع المنشورات ذات الصلة أن بإمكان التقدم
التقني التأثير على الطلب الخارجي على الطاقة ،فيما
يرى ( )Hunt, Judge and Ninomiya (2003a, bأن
بإمكان التقدم التكنولوجي الخارجي االستحواذ على
بدال من االتجاه الخطي كما اقترح
االتجاه العشوائيً ،
(Kouris (1983a, b) and Beenstock and Willcocks
 .(1981, 19833بينما يشير (�Hunt, Judge and Ni
 )nomiya (2003a, bإلى أن بإمكان االتجاه العشوائي
المشار إليه باسم اتجاه الطلب األساسي على الطاقة
( ،)UEDTأن يستوعب تأثير التغير التكنولوجي الخارجي
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وكذلك تأثير استمرار العادات والتغيرات في الهيكل
االقتصاد ،فضال عن التغيرات في مجال قوانين البناء
والبيئة .فيما يوضح ( Huntington (2006أن التطور
التكنولوجي الخارجي المنشأ المعتمد على األسعار يعد
بالغ األهمية لتحليل سلوك الطلب على النفط ،بينما
يجادل ( )Adeyemi and Hunt (2014بأنه يمكن لتأثيرات
التقدم التكنولوجي الداخلية المنشأ أن تنعكس من خالل
االستجابة السعرية المتماثلة ،بينما يمكن الحصول على
التقدم التكنولوجي الخارجي المنشأ المتجانس باستخدام
اتجاه الطلب األساسي على الطاقة في بيانات السالسل
الزمنية .كما خلص ( )Adeyemi et al. (2010بعد إجراء
سلسلة من االختبارات اإلحصائية عبر مواصفات مختلفة،
إلى أنه ال يمكن استبعاد دور االستجابات السعرية
المتماثلة والتغير التكنولوجي الموفر للطاقة من خالل
اتجاه الطلب األساسي على الطاقة (اتجاه عشوائي
في سياق السالسل الزمنية) .فيما يقوم الباحث
( Agnolucci (2010بتقدير دالة الطلب على الطاقة
للقطاعين الصناعي والسكني في المملكة المتحدة
باستخدام ثالثة مناهج تقدير مختلفة ،هي :نموذج االتجاه
الخطي الحتمي ونموذج تحليل األسعار ،ونهج نمذجة
السالسل الزمنية الهيكلية .وخلصت الدراسة إلى أن نهج
نمذجة السالسل الزمنية الهيكلية يعد نهجا فعاال لتقدير
نماذج الطلب على الطاقة.
أما في سياق المملكة العربية السعودية ،فأننا نجد أن
هنالك القليل من المنشورات التي تركز على الطلب
على الكهرباء الصناعية ،وتتمثل الدراسات الثالث التي
نعرفها في الدراسات التي أجراها (Hasanov (2019),
Hasanov and Mikayilov (2020) and Hasanov et al.
 )(2020). Hasanov (2019التي تعيد النظر في اإلطار
النظري لدراسة العالقة بين استهالك الكهرباء الصناعية
والعوامل الديموغرافية واالقتصادية ،وقد خلصت الدراسة
إلى وجود عالقة طويلة األجل بين استهالك الكهرباء
الصناعية والقيمة المضافة الصناعية وأسعار الكهرباء
والسكان الذين تتراوح أعمارهم ما بين  15و 64عاما .وقد

توصل الباحثين ( Hasanov and Mikayilov (2020في
نموذجهما النظري إلى وجود تأثير كبير ألسعار العمالة
ورأس المال وأسعار الكهرباء على استهالك الكهرباء
الصناعية غير النفطية في المملكة العربية السعودية.
وقام ( )Hasanov et al. (2020بدراسة مرونة األسعار
والدخل للطلب على الكهرباء الصناعية في المملكة
العربية السعودية خالل الفترة ما بين ()2016 - 1985
باستخدام نهج المربعات الصغرى العادية المعدلة بالكامل
( .)FMOLSوتوصلوا إلى أن الدخل والمرونة السعرية
على المدى الطويل يتراوحان ما بين ( 0.47و)-0.32
على التوالي ،في حين تبلغ مرونة األسعار على المدى
القصير ( .)-0.11ومع ذلك ،فإن الباحثين Hasanov
(2019), Hasanov and Mikayilov (2020) and
 )Hasanov et al. (2020يتجاهلون تماما دور التقدم
التكنولوجي الداخلي والخارجي المنشأ في نمذجة الطلب
على الكهرباء الصناعية في المملكة العربية السعودية.
وبالمثل ،تفترض التقديرات التجريبية لهذه الدراسات
مرونة سعرية ثابتة للطلب على الكهرباء الصناعية.
ويتعين اختبار افتراض المرونة السعرية الثابتة للطلب
على الكهرباء الصناعية بنحو مستمر في حالة االقتصاد
السعودي ،ألن استهالك الكهرباء الصناعية وأسعار
الكهرباء واالقتصاد العام للمملكة العربية السعودية قد
تعرضت جميعها لتغيرات هيكلية كبيرة بمرور الوقت.
قيدا بالغ األهمية للمنشورات الحالية التي
مما يعد ً
تناولت الطلب على الكهرباء الصناعية في المملكة
العربية السعودية التي سننظر فيها في هذه الدراسة.
أيضا ،نقوم في الجدول ( )2بمقارنة نتائج المنشورات
القائمة من حيث الدخل ومرونة األسعار للطلب على
الكهرباء الصناعية في مختلف المناطق .كما أشرنا
للنهج المنهجية المختلفة المستخدمة في هذه الدراسات،
كبيرا
وتظهر أوجه المرونة الواردة في الجدول ( )2تباي ًنا
ً
في الدخل التقديري ومرونة األسعار للطلب على
الكهرباء الصناعية عبر فئات الدخل والدول المختلفة.
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 .3مراجعة المنشورات
قد يعزى هذا االختالف في المرونة إلى مجموعات البيانات
المختلفة أو المنهجيات المستخدمة أو الفترات الزمنية
المختلفة المستخدمة في التحليالت التجريبية .كذلك
يمكن أن تكون الهياكل االقتصادية القطرية أو المناطقية
محتمال للتقديرات المختلفة لمرونة األسعار والدخل.
سب ًبا
ً
غير أننا ال نعلم بشأن أي دراسة قامت بالبحث في الطلب
على الكهرباء الصناعية في المملكة العربية السعودية
على مستوى المناطق .كما أن الدراسات المتاحة تتناول
فقط إجمالي الطلب على الكهرباء الصناعية في المملكة
العربية السعودية ،إضافة إلى أنها تستند إلى افتراض
مرونة سعرية ثابتة للطلب على الكهرباء الصناعية
وتتجاهل دور االبتكار التكنولوجي في نمذجة الطلب على

الكهرباء الصناعية .كما قد تناولنا في هذه الدراسة كل
القيود المذكورة أعاله الواردة في الدراسات السابقة.
أما فيما يتعلق بالتنبؤ بالقيم المستقبلية من خالل
التنبؤ بالطلب على الكهرباء الصناعية ،فإننا على دراية
بدراسة حديثة واحدة فقط أجريت في هذا الصدد ،متمثلة
في دراسة الباحث ( .)Hasanov (2019بيد أن هذه
الدراسة تتنبأ بإجمالي الطلب على الكهرباء الصناعية،
وليس الطلب وفقا للمناطق .ومن ثم ،تهدف هذه
أيضا إلى وضع توقعات للطلب المستقبلي على
الدراسة ً
الكهرباء الصناعية على مستوى المناطق في المناطق
األربع في المملكة العربية السعودية.
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 1.4اإلطار النظري
الحظ ( )Hasanov and Mikayilov (2020أنه من
المتسق نظر ًيا والمهم من الناحية التجريبية دراسة
العوامل المحتملة التي تدفع الطلب على الطاقة .ومع
ذلك ،فإن العديد من الدراسات القائمة تناولت الدخل
أن
واألسعار فقط .ويرى هؤالء الباحثون بشكل تجريبي ّ
عدم اتباع الصياغات النظرية إلى جانب رؤى البيانات في
اإلطار العام لوضع النمذجة المحددة يمكنه أن يؤدي إلى
التوصل إلى استنتاجات خاطئة بشـأن عملية الطلب على
الطاقة المطروحة .لذلك ،تأخذ العديد من الدراسات بعين
االعتبار العوامل األخرى التي يمكنها أن تشكل الطلب
على الطاقة إلى جانب الدخل واألسعار ،مثل المؤشرات
الديموغرافية والموجودات الرأسمالية والعمالة ،في
تحليالت هذه الدراسات للطلب على الطاقة .أما فيما
يتعلق بالعوامل الديموغرافية ،فنجد أن العديد من دراسات
الطلب على الطاقة تتناول مسألة المؤشرات ،مثل
السكان والفئات العمرية والتحضر (راجع على سبيل المثال
دراسةHalvorsen 1972; Holtedahl and Joutz :
 ،)2004وخاصة بالنسبة لنمذجة استهالك الكهرباء
الصناعية ،مثل دراسات (Mount et al. (1973), Burke
)and Abayasekara (2017) and Hasanov (2019
التي تأخذ في االعتبار المتغيرات الديموغرافية إلى جانب
واستنادا إلى دراسات أساسية
المتغيرات االقتصادية.
ً
في هذا المجال ،مثل دراسة (Nordhaus (1975) and
،)Beenstock and Dalziel (1986), Hasanov (2019
التي تتناول اإلطار النظري ،وتحدد فئة السكان في سن
العمل إلى جانب الدخل واألسعار والطلب على الكهرباء
الصناعية .كما تناقش الدراسة القنوات المحتملة التي
يمكن من خاللها للمتغيرات الديموغرافية أن تؤثر على
الطلب على الطاقة الصناعية .باإلضافة إلى ذلك ،توصل
الباحث ( )Campbell (2018إلى أنه يمكن للمؤشرات
الديموغرافية التأثير على استهالك الكهرباء الصناعية،
بغض النظر عن الدخل واألسعار .ويبدو بالنظر إلى ما
تقدم ،أن تحليل التركيبة السكانية الستهالك الطاقة
الكهربائية الصناعية أمرا يستحق الدراسة والبحث .عالوة

على ذلك ،فإن بعض الدراسات األساسية مثل الدراسة
التي أجراها (Beenstock, Goldin and Nabot
( ،)1999استخدمت بيانات درجة الحرارة في تحليل الطلب
على الكهرباء الصناعية ،بينما أدرج (Dilaver and Hunt
 (2011اتجاهات الطلب األساسية على الطاقة ،إلى
جانب مقاييس الدخل واألسعار ،في مناقشتهما النظرية.
وبالتالي ،سيكون اإلطار النظري األفضل لنا للنظر فيه
على النحو التالي:
()1

) !𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈 𝐷𝐷𝐷𝐷! = 𝑓𝑓(𝑌𝑌! , 𝑃𝑃! , 𝐷𝐷𝐷𝐷! , 𝑇𝑇𝑇𝑇! ,

حيث تمثل الرموز الواردة في هذه المعادلة ما يلي :يمثل
الرمز  Detاستهالك الكهرباء الصناعية ،والرمز  Ytالدخل
من حيث القيمة الحقيقية ،والرمز  Ptالمتوسط المرجح
لسعر الكهرباء الصناعية بالقيمة الحقيقية ( ُتستخدم
حصص االستهالك ألقواس األسعار المختلفة كأسهم)،
ويمثل الرمز  DMtالمؤشر الديموغرافي مثل عدد
السكان ،والرمز  TEtمتغير درجة الحرارة ،والرمز UEDTt
االتجاه األساسي للطلب على الطاقة (تمت مناقشته
في القسم  )2.4الستهالك الكهرباء الصناعية .كما
أننا ال نستخدم بيانات درجة الحرارة على النقيض من
دراسة (،)Beenstock, Goldin and Nabot (1999
ألنها ال تمثل سوى جزء ضئيل للغاية ( )٪ 5من استهالك
الكهرباء الصناعية الذي ُيستخدم ألغراض التبريد في
المملكة العربية السعودية (.)Damoom et al. 2018
كذلك يمكن كتابة المواصفات االقتصادية القياسية
الديناميكية للعالقة ،بحيث يتم التعبير عن المتغيرات
باللوغاريتمات الطبيعية وفقا للمعادلة التالية:

()2

𝑑𝑑𝑑𝑑! = 𝛼𝛼" + 𝛼𝛼# 𝑑𝑑𝑑𝑑!$# + 𝛼𝛼% 𝑑𝑑𝑑𝑑!$% + 𝛽𝛽" 𝑦𝑦! + 𝛽𝛽# 𝑦𝑦!$#
+𝛽𝛽% 𝑦𝑦!$% + 𝛾𝛾" 𝑝𝑝! + 𝛾𝛾# 𝑝𝑝!$#
+𝛾𝛾% 𝑝𝑝!$% + 𝛿𝛿" 𝑑𝑑𝑑𝑑! + 𝛿𝛿# 𝑑𝑑𝑑𝑑!$#
!𝜀𝜀 +𝛿𝛿% 𝑑𝑑𝑑𝑑!$% + 𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢! +

يتم اختيار الحد األقصى لعدد الفارق الزمني بنا ًء على
حجم العينة.
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 .4المواد والمناهج

 2.4منهجية االقتصاد القياسي
تستخدم الدراسة اختبار ديكي فولر المعزز( (�Dick
)ey-Fuller (ADF) test (Dickey and Fuller 1981
لفحص خصائص جذر الوحدة للمتغيرات ،وتستفيد
التقديرات التجريبية من نهج نمذجة السالسل الزمنية
الهيكلية ( )STSMالذي اقترحه ( .)Harvey (1989فيما
يفصل ( )Mikayilov et al. (2020نهج نمذجة السالسل
الزمنية الهيكلية وغيره من النهج األخرى.
كما نستخدم باإلضافة إلى معالجة معامالت المتغيرات
الزمنية في نهج نمذجة السالسل الزمنية الهيكلية ،ما
يسمى بنهج تشبع المؤشر المضاعف« «�MIS» (Erics
;son 2012; Castle, Hendry and Martinez 2017
 ،)Castle and Hendry 2019حيث يستند هذا النهج
الخطي الصوري على كل مالحظة ويستخدم االنحدار
الخطي الصوري مضروبا في المتغيرات .ومن ثم يتم
اختيار المصطلحات الهامة باستخدام خوارزمية القياس
اآللي (Doornik 2009; Doornik and Hendry
 ،)2018مما يتيح لنا تحديد الفترات الزمنية التي حدث
فيها تغيير في معامل متغير زمني معين.
كما نستخدم اختبارات التكامل المشترك التي اقترحها
كل من ( )Nyblom and Harvey (2000, 2001للتحقق
من وجود عالقة طويلة األمد بين المتغيرات.

 3.4البيانات
تستخدم هذه الدراسة ألغراض حساب العوامل المحركة
الستهالك الكهرباء في الصناعة وفقا للمناطق ،البيانات
السنوية للفترة ما بين ( 1990إلى  ،)2019ونورد فيما
يلي نظرة عامة على المتغيرات المستخدمة في الدراسة.
يمثل استهالك الكهرباء الصناعية المتغير التابع،
عرف على أنه الطلب اإلقليمي السنوي على الكهرباء
و ُي ّ
الصناعية بالميغاواط في الساعة ( ،)MWhوقد تم
الحصول على سلسلة البيانات من شركة الكهرباء
السعودية ( )SECللفترة ما بين ()1999 - 1990

واإلحصاءات السنوية لمؤسسة النقد العربي السعودي
( )SEC via SAMA, 2020لعامي (.)2019-2000
وتستثنى سلسلة بيانات استهالك الكهرباء الصناعية
الكهرباء المولدة من محطات التوليد الحكر الستخداماتها
الخاصة ولكنها تتضمن الطاقة الفائضة المباعة للشبكة.
فيما تغطي الشركة السعودية للكهرباء جميع حاالت نقل
الطاقة تقري ًبا ولكن ليس كل حاالت التوليد .ورغم ذلك،
ونظرا للقيود المفروضة على البيانات ،فإن من المفترض
ً
أن تمثل شركة الكهرباء السعودية هذا القطاع عبر
أنشطتها المختلفة (التوليد والنقل والتوزيع).
بينما تمثل القيمة المضافة اإلجمالية في القطاع
الصناعي القيمة المضافة اإلجمالية الحقيقية للقطاع
الصناعي في المملكة العربية السعودية للفترة ما بين
( 1990إلى  ،)2019وهذا المتغير مبني على أنه القيمة
المضافة اإلجمالية الستخراج النفط ،والقيمة المضافة
اإلجمالية للتصنيع والقيمة المضافة اإلجمالية للمرافق.
التي تم الحصول عليها من الهيئة العامة لإلحصاء عبر
اإلحصاءات السنوية لمؤسسة النقد العربي السعودي
( .)2019وبسبب محدودية البيانات ،فإنه ال توجد بيانات
على مستوى المناطق للقيمة المضافة اإلجمالية
الصناعية ،مما يثير مسألة ما إذا كان باإلمكان استخدام
بدال من اإلحصاءات
القيمة المضافة اإلجمالية الصناعية ً
المناطقية .ومع أنه يمكن للمتغيرات المتاحة في شكل
لوغاريتمي ،أن توضح أن البارامترات وأوجه المرونة
ستظل على حالها بصرف النظر عما إذا تم استخدام
القيمة المضافة اإلجمالية الصناعية أو المناطقية .ويشار
إلى القيمة المضافة اإلجمالية المناطقية بالرمز (،)Y_i
حيث يمثل الرمز ( )iرقم المنطقة ،ويمكن التعبير عن
القيمة المضافة اإلجمالية على النحو التالي:
()3

"

!𝑌𝑌 𝑌𝑌 = #
!#$

ومن ثم ،وباألخذ في االعتبار حقيقة أن حصص استهالك
الكهرباء الصناعية المناطقية ()SEC via SAMA 2019
وحصص المناطقية للقيمة المضافة اإلجمالية( (�Lo
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 .4المواد والمناهج
 )pez-Ruiz, Blazquez and Hasanov 2019قد أظهرت
سلوكا ثاب ًتا تقري ًبا خالل الفترة المشمولة بالدراسة،
ً
فيمكننا أخذ الحصة الصناعية للقيمة المضافة اإلجمالية
لكل منطقة في القيمة المضافة اإلجمالية الصناعية
الثابتة ،ومن ثم يمكن التعبير عن القيمة المضافة
اإلجمالية الصناعية للمنطقة ( )iعلى النحو التالي:
		
()4

𝑌𝑌! = 𝛼𝛼! 𝑌𝑌,

ويمكن كتابة هذه المعادلة رياضيا على النحو التالي:
		
()5

= 𝛽𝛽# 𝑌𝑌# ,

!
𝑌𝑌
"! #

= 𝑌𝑌

حيث يشير الرمز !𝛼𝛼 إلى حصة القيمة المضافة اإلجمالية
الصناعية للمنطقة  iفي القيمة المضافة اإلجمالية
"
الصناعية و  ، 𝛽𝛽! = #!.ولنفترض أن النموذج الرياضي
األصلي للمنطقة  iعلى النحو التالي:
				𝐿𝐿𝐿𝐿𝐷𝐷𝐷𝐷! = 𝛾𝛾" +
𝛾𝛾# 𝐿𝐿𝐿𝐿𝑌𝑌! + 𝛾𝛾$ 𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿.
()6

غير أننا وبسبب عدم توافر البيانات ،فإننا نستخدم
النموذج التالي:
()7

𝐿𝐿𝐿𝐿𝐷𝐷𝐷𝐷! = 𝛾𝛾"# + 𝛾𝛾$# 𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿 + 𝛾𝛾%# 𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿.

كما أننا نرغب في معرفة تكلفة استخدام القيمة
المضافة اإلجمالية ،وبالنظر في المعادلتين ( )5في ()7
فإنها تنتج ما يلي:
()8

𝐿𝐿𝐿𝐿𝐷𝐷𝐷𝐷! = 𝛾𝛾"# + 𝛾𝛾$# 𝐿𝐿𝐿𝐿𝛽𝛽! 𝑌𝑌! + 𝛾𝛾%# 𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿.

كذلك يمكن باستخدام خصائص الدالة اللوغاريتمية،
التعبير عن المعالة ( )8على النحو التالي:
()9

𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿 𝐿𝐿𝐿𝐿𝐷𝐷𝐷𝐷! = [𝛾𝛾"# + 𝛾𝛾$# 𝐿𝐿𝐿𝐿𝛽𝛽! ] + 𝛾𝛾$# 𝐿𝐿𝐿𝐿𝑌𝑌! + 𝛾𝛾%#

بالنظر إلى أن الجانب األيسر لكل من المعادلتين ()6
و( )9متماثلين ،والمتغيرات الموجودة على الجانب األيمن
متماثلة ،فيمكننا مساواة الجانب األيسر لـلمعادلتين ()6
و( ،)9مما يعطينا:
()10

𝛾𝛾!" = 𝛾𝛾! , 𝛾𝛾#" = 𝛾𝛾# 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝛾𝛾$" = 𝛾𝛾$ − 𝛾𝛾! 𝐿𝐿𝐿𝐿𝛽𝛽% .

كما يتضح من المعادلة ( ،)10فإن أوجه مرونة الدخل
والسعر ثابتة ومتماثلة في المعادلتين ( )9و( )6وتتمثل
التكلفة الوحيدة في التقاطع ،الذي سيتم التقليل من
شأنه في المعادلة ( .)9أما إذا كان الغرض الوحيد من ذلك
متمثال في تقدير أوجه مرونة الدخل واألسعار ،فلن تكون
بدال من المعادلة
هناك أي تكلفة لتقدير المعادلة (ً )9
أيضا،
( .)6ومع ذلك ،وإذا كان الغرض إجراء التنبؤ ً
فينبغي تصحيح التقاطع باستخدام تقنيات تصحيح
التقاطع التي ستستخدم في عمليات التنبؤ الحالية في
هذه الدراسة .أما في حالة الحصص المتباينة في المعادلة
( ،)4فإن جميع االشتقاقات المذكورة أعاله صحيحة
أيضا ،إال أن النقطة الوحيدة الجديرة بالمالحظة تتمثل
ً
في وجود تقاطع غير ثابت في المعادلة ( .)9بينما في
متغيرا آخر في
حالة الحصص غير الثابتة ،فسيكون هناك
ً
المعادلة متمثال في الحصص غير الثابتة .وبما أن البيانات
المتعلقة بهذه الحصص غير متاحة لنا ،فإننا نستوعب
هذا المتغير بجعل مصطلح التقاطع لمعادلة االنحدار غير
ثابت ،رغم أن تقدير النموذج مع تقاطع غير ثابت قد يؤدي
إلى نتائج سيئة مع بعض تقنيات التقدير .ومن ثم ،فإننا
نستخدم نهج نمذجة السالسل الزمنية الهيكلية ،الذي
يتيح لنا التعامل مع هذا التقاطع على أنه متغير بمرور
الوقت ،ويعتبر أكثر مالءمة لهذا الغرض.
يتمثل سعر الكهرباء الصناعية في سعر الكهرباء
الصناعية بالريال السعودي للكيلوواط في الساعة
( ،)kWhوقد قام المؤلفون بحساب األسعار باعتبارها
المتوسط المرجح ألسعار الكهرباء الصناعية باستخدام
بيانات األسعار المأخوذة من بوابة بيانات كابسارك
( ،)KAPSARC 2020فيما تستند حصص االستهالك
على بيانات هيئة تنظيم الكهرباء واإلنتاج المزدوج في
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 .4المواد والمناهج
المملكة العربية السعودية .كما قام المؤلفون بحساب
بيانات األسعار المحولة إلى القيم الحقيقية باستخدام
معامل انكماش الناتج المحلي اإلجمالي الصناعي،
باستخدام القيمة المضافة اإلجمالية الصناعية الحقيقية
واالسمية من بيانات الهيئة العامة لإلحصاء عبر مؤسسة
النقد العربي السعودي (.)2019

يدل الطلب في منطقة التشغيل الجنوبية كما هو مبين
في الجدول ( ،)3على حدوث تقلب كبير نتيجة للتدخالت
العامة الرامية لتطوير القطاع الصناعي في المنطقة.
لذلك ،ولنمذجة الطلب لكل منطقة بشكل صحيح،
فينبغي استخدام تدخالت افتراضية مختلفة الستيعاب
هذه التناقضات في سلوك الطلب.

يبين الجدول ( )3إحصاءات موجزة عن حجم واستهالك
الكهرباء المرتبط بالقطاع الصناعي في كل منطقة،
ويسلط هذا الجدول الضوء على بعض أبعاد عدم التجانس
على مستوى المناطق.

فيما يوضح الشكل ( )5مستويات االستهالك الكلي
والمناطقي للكهرباء بالتيراواط ساعة ( ،)TWhباإلضافة
إلى حصة االستهالك الصناعي من إجمالي استهالك
الكهرباء.

الجدول  .3توزيع نمو الكهرباء الصناعية على مناطق المملكة العربية السعودية.
الحد األدنى
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12.0%
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43%
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-61%
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المصدر :الشركة السعودية للكهرباء عبر مؤسسة النقد العربي السعودي .2020

الشكل  .5استهالك الكهرباء في الصناعة :اإلجمالي وعلى مستوى المناطق.
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 .5نتائج التقدير التجريبية
 1.5نتائج اختبار جذر الوحدة
يتم باتباع روتين نمذجة السالسل الزمنية ،أوال اختبار
المتغيرات قيد الدراسة على الخصائص األساسية لجذر
الوحدة باستخدام اختبار ديكي وفولر الموسع (،)ADF
وقد أوردنا نتائج تمارين جذر الوحدة في الجدول (.)4
كما يوضح الجدول ( ،)4تم دمج جميع المتغيرات في
الترتيب األول لجميع المناطق .ومن ثم ،يستطيع المرء
معرفة ما إذا كانت المتغيرات المحددة في المنطقة
تتقاسم اتجاهات مشتركة.

 2.5تائج اختبار التكامل المشترك
يتم بعد االنتهاء من نفس ترتيب التكامل ،اختبار
المتغيرات لالتجاهات المشتركة .ويستخدم اختبار
( Nyblom and Harvey (2000, 2001للتكامل المشترك

للكشف عن وجود تحركات مشتركة طويلة المدى.
وتتساوى رتبة المصفوفة مع عدد الصفوف المستقلة
خط ًيا (األعمدة) الخاصة بتلك المصفوفة ،التي تتوافق
بدورها مع عدد متجهات أو عالقات التكامل المشترك
المختلفة .باإلضافة إلى ذلك ،فإن رتبة المصفوفة تساوي
عدد القيم الذاتية ( )eigenvaluesالتي تختلف إحصائ ًيا
عن الصفر .ومن ثم ،فإن عدد المتجهات الذاتية التكامل
المشترك يمثل عدد القيم الذاتية غير الصفرية من الناحية
اإلحصائية .وقد تم إيراد نتائج اختبار التكامل المشترك في
الجدول ( )5ويتطابق كل صف مع القيم الذاتية ،بالترتيب
التنازلي لكل منطقة.
خلص اختبار التكامل المشترك كما هو موضح في الجدول
( )5في جميع المناطق األربع ،إلى وجود عالقة تكامل
مشترك واحدة .لذلك يمكن للمرء أن يستنتج وجود
عالقات طويلة األمد بين المتغيرات.

الجدول  .4ملخص نتائج اختبار جذر الوحدة.
p
differ

y
level

differ

int

int&tr

int

int

int&tr

***-5.118

-1.809

-1.509

***-6.455

*-3.262

De
level
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int

Int

-1.350

level
int&tr

int

***-7.999

0.338

-2.324
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***-5.992
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-1.262

EOA

***-5.832

-2.295

-0.425

SOA

***-6.071

-2.700

-1.174

WOA

مالحظات :يعد الدخل والسعر متماثالن لجميع المناطق ،فيما يتم تحديد الحد األقصى للتأخر بـ( ،)2واختيار التأخر األمثل بنا ًء على معيار
معلومات بايز  = differ (BIC(.الشكل المختلف = int ،اعتراض الحالة فقط ،و = int & trاعتراض الحالة واالتجاه .ويرمز كل من "*" و"***"
إلى رفض القيمة الصفرية عند مستويات األهمية اإلحصائية  ٪ 10و ٪ 1على التوالي.

الجدول  .5نتائج اختبار التكامل المشترك.
المنطقة
منطقة التشغيل المركزية
منطقة التشغيل الشرقية
منطقة التشغيل الجنوبية
منطقة التشغيل الغربية
مالحظات = ”a“ :مختلفة إحصائ ًيا عن الصفر

القيم الذاتية

0.04515

1.084e-19

0.01539a

3.470e-18

-1.735e-18

0.06578a

3.469e-18

-3.469e-18

0.00413a
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a

-6.939e-18
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 3.5نتائج التقدير على المديين الطويل
والقصير
يمكننا بعد التأكد من وجود عالقة تكامل مشتركة فريدة
من نوعها ،أن نقوم بتقدير العالقة بين المتغيرات ذات
األهمية اإلحصائية باستخدام نهج نمذجة السالسل الزمنية
الهيكلية .وتماشيا مع المواصفات التي نوقشت في
القسم ( ،)4.1يتم أوال إجراء التقديرات باستخدام المعادلة
الثانية ( .)2كما تبين بالنسبة لجميع المناطق أن المتغير
مهما .ويمكن تفسير عدم
السكاني اإلقليمي ال يعد ً
استجابة استهالك الكهرباء الصناعية المناطقية للسكان
من خالل خصائص الصناعة في المناطق المختلفة .فعلى
سبيل المثال ،نجد أن الصناعة في منطقتي التشغيل
الشرقية والغربية موجهة باألساس للتصدير ،مما قد يكون
السبب في أن تأثير السكان على استهالك الكهرباء في
هذه المناطق يعتبر ضئيال .باإلضافة إلى ضرورة مراقبة
حجم السكان في المنطقة للكشف عن العوامل المحتملة
األخرى الستهالك الطاقة الكهربائية الصناعية في
المنطقة ،كذلك نتحكم في عدة متغيرات مثل سعر زيت
الوقود الثقيل ( )HFOوالنفط الخام ألغراض الصناعة .أيضا
أي منهما بدور يذكر
كشفت نتائج التقدير عن عدم قيام ّ
في تشكيل الطلب المناطقي على الكهرباء الصناعية
خالل الفترة قيد البحث .باإلضافة إلى ذلك ،فإن أسعار زيت

الوقود الثقيل والنفط الخام ال تعتبر بدائل هامة للكهرباء
في االستخدام الصناعي (راجع على سبيل المثال ،دراسة
 .)Steinbuks 2012بينما يرى الباحث ()Hasanov (2021
أنه سيكون من المجدي من حيث التكلفة بالنسبة للمملكة
بدال
العربية السعودية ،الحصول على الكهرباء من الشبكة ً
من حرق الوقود أو الغاز الطبيعي .كما توصل الباحثين
( )Shirani-Fakhr, Khoshakhlagh, Sharifi (2015إلى
نتائج مماثلة في حالة الغاز الطبيعي اإليراني.
تم إيراد نتائج التقديرين طويل وقصير المدى في الجدول
( ،)6فيما ترد نتائج التقدير التفصيلية باإلضافة إلى نتائج
االختبارات التشخيصية في الجدول (ب )1في الملحق
الثاني (ب) .ونستخدم تأخيرين في التقديرات التي تأخذ
في االعتبار حجم العينة ،مثل الحد األقصى لعدد التأخيرات
لجميع المتغيرات ويتم اختيار اإلصدار النهائي بنا ًء على
النهج العام إلى المحدد باإلضافة إلى مقارنة معايير اختيار
النموذج األخرى .وقد كشفت نتائج التقدير أن لألسعار
تأثير سلبي ذي داللة إحصائية على المدى الطويل
في جميع المناطق .بينما نجد على المدى القصير ،أن
االستهالك ال يستجيب لألسعار في منطقتي التشغيل
الشرقية والجنوبية .كما توصلنا إلى أن للدخل تأثير
إيجابي ذا داللة إحصائية في جميع المناطق على المديين
القصير والطويل.

الجدول  .6المرونة طويلة وقصيرة المدى.
الدخل
المنطقة

السعر

المدى القصير

المدى الطويل

المدى القصير

المدى الطويل

منطقة التشغيل المركزية

**0.449

**0.449

**-0.101

**-0.178

منطقة التشغيل الشرقية

**0.523

**0.523

-

-0.021**a/-0.060**b

منطقة التشغيل الجنوبية

*1.064

*1.064

-

*-0.249* to -0.147

***0.562

***0.562

**-0.122

**-0.122

منطقة التشغيل الغربية

مالحظات :تشير الرموز (“***” )”*“ ، ”**“ ،إلى األهمية اإلحصائية للمعامل بنسب مئوية تتراوح ما بين  % 1و % 5و % 10على التوالي ،بينما
يشير الرمز ( )aإلى المعامل قبل عام ( 2009بما في ذلك في عام  ،)2009ويشير الرمز ( )bإلى المعامل بعد عام ( 2010بما في ذلك في عام
.)2010
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 .5نتائج التقدير التجريبية
يفسر الجدول ( )6الكهرباء الصناعية بدرجة كبيرة من خالل
مستويات الدخل التي تتفاوت بحسب المنطقة ،مما يعني
أن مرونة الدخل تكون أعلى في المناطق الفقيرة وأصغر
في المناطق األكثر ثرا ًء بنا ًء على الناتج المحلي اإلجمالي
اإلقليمي المستخدم في دراسة كل من
(.)Lopez-Ruiz, Blazquez and Hasanov (20192
واستنادا إلى دراسة (Lopez-Ruiz, Blazquez and
ً
 ،)Hasanov (2019فإن ترتيب المناطق يكون وفقا للناتج
المحلي اإلجمالي كما يلي :منطقة التشغيل المركزية
ومنطقة التشغيل الشرقية ومنطقة التشغيل الغربية
ومنطقة التشغيل الجنوبية .كما يتم أيضا اختبار مدى
مرونة األسعار والدخل على مدى فترات زمنية محتملة
متفاوتة بالنسبة لجميع المناطق .كذلك تبين أن مرونة
الدخل ثابتة في جميع المناطق خالل الفترة المشمولة
بالدراسة ،في حين تبين أن معامل متغير السعر متغير

بمرور الوقت في حالة منطقتي التشغيل الشرقية
والجنوبية .ومن ثم ،فإننا نناقش معيار السعر في هاتين
المنطقتين فقط .كما أن معالجة معامل السعر لـمنطقة
التشغيل الشرقية في إطار عمل نمذجة السالسل الزمنية
مسارا عشوائ ًيا وثان ًيا كمنحنى
أوال بوصفها
ً
الهيكلية ً
سلس ،تنتج عنه النتائج الموضحة في الشكل ( .)6يبدو
كما هو موضح في الشكل ( ،)6أن المعامل يبرهن على
وجود تفاوت زمني متغير بمرور الوقت .وعلى الرغم من أن
المعامل عديم األهمية اإلحصائية إال أنه إيجابي في بعض
الفترات .لذا ،فإن ما يستخلص من الشكل ( )6أنه ليس
ثاب ًتا بمرور الوقت ،وللحصول على فكرة أولية عن نمط
سلوك المعامل المختلف لفترات زمنية مختلفة ،يمكن
مراجعة الفترات المفصولة بخطوط عمودية في الشكل
الذي يعبر المعامل.

نمذجة الطلب على الكهرباء الصناعية في المملكة العربية السعودية والتنبؤ به وكشف الخصائص المناطقية

28
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الشكل  .6معامل األسعار المتفاوت مع نطاقي خطأ معياريين ،ناتج نمذجة السالسل الزمنية الهيكلية :أ) المسار
العشوائي وب) المنحنى السلس.
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 .5نتائج التقدير التجريبية
أما بالنسبة الختبار ما إذا كانت مرونة األسعار متغيرة
بالفعل بمرور الوقت ،فإننا نستخدم تقنية أخرى تتيح لنا
معالجة المعامالت بمرور الوقت .ونستخدم على وجه
التحديد ،نهج تشبع المؤشر المضاعف (;Ericsson 2012
Castle, Hendry and Martinez 2017; Castle and
أوال :نهج تشبع المؤشر
 .)Hendry 2019حيث نستخدم ً
المضاعف للكشف عما إذا كانت فترات مرونة األسعار
تعمل على تغير السلوك .وتماشي ًا مع نتائج التي توصل
إليها نهج نمذجة السالسل الزمنية الهيكلية ،فقد خلص
نهج تشبع المؤشر المضاعف إلى أن معامل السعر يتمثل
في ( )-0.02قبل عام  ،2010و( )-0.06بعد عام ،2010
ولكالهما داللة إحصائية .وبالتالي ،نجد أن معامل السعر
يدل على طبيعة متغيرة تختلف قبل عام  2010وما بعده.
أما بالنسبة للفترة قبل عام  ،1994فإن التغيرات في
المرونة ال تعد ذات أهمية إحصائية تذكر .لذلك فإننا نتعامل
معها بنفس الطريقة التي تعاملنا بها مع الفترة حتى عام
 .2010ويتبين باإلضافة إلى ذلك ،أن التغيير بعد عام
 2018يعتبر غير ذي أهمية إحصائية .وقد يكون سبب عدم

أهمية التغيير بعد عام  2018يرجع إلى أن لدينا مالحظتين
فقط ،قد ال تكونا كافيتين للكشف عن التباين في
التغيير .غير أننا نقوم كخطوة أخيرة لتوحيد النتائج من
حيث التقنية المطبقة ،بالدمج ما بين نهج نمذجة السالسل
الزمنية الهيكلية ونهج تشبع المؤشر المضاعف .أو بمعنى
آخر ،يتم التوصل إلى النتائج المذكورة آنفا باستخدام نهج
نمذجة السالسل الزمنية الهيكلية ،حيث نضيف متغير
السعر مضرو ًبا في الـ( )step dummyلعام ”1“( 2009
حتى عام  ،2009و  0لما بعد ذلك).
أما في حالة منطقة التشغيل الجنوبية ،فيتم مجددا
التعامل مع معامل السعر على أنه متغير زمني ومسار
عشوائي وقد تم توضيح النتيجة التي تم التوصل إليها
في الشكل ( .)7وكما هو مبين في الشكل ( ،)7يوضح
المعامل أن الطبيعة المتغيرة ذات أهمية إحصائية للفترة
بأكملها .أما من حيث الحجم ،فتتراوح مرونة األسعار ما بين
( -0.249إلى  ،)-0.147ونجدها تأخذ أكبر قيمة لها في
عام ( 2015على المدى المطلق).

الشكل  .7معامل السعر المتغير مع نطاق خطأ معياري واحد ،ناتج نهج نمذجة السالسل الزمنية الهيكلية.
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 .5نتائج التقدير التجريبية
تؤكد النتائج التي توصل إليها التقدير (راجع الجدول (ب)1
في الملحق الثاني (ب) أن سرعة معامالت التغير لجميع
المناطق تقع ضمن الحدود المتوقعة وتتسم بداللة
إحصائية.

يتم تحديد االتجاه األساسي للطلب على الطاقة من خالل
التقديرات التجريبية الواردة في الشكل رقم (.)8

الشكل  .8تقديرات االتجاه األساسي للطلب على الطاقة الخاصة بالمنطقة.
9.5

8

7.5

UEDT COA

8.5

االتجاه األساسي للطلب على الطاقة في
منطقة التشغيل المركزية

9

1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

7

Time
10.1

9.9
9.8

9.6
9.5
9.4
9.3

UEDT EOA

9.7

االتجاه األساسي للطلب على الطاقة في
منطقة التشغيل الشرقية

10

1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

9.2

Time

نمذجة الطلب على الكهرباء الصناعية في المملكة العربية السعودية والتنبؤ به وكشف الخصائص المناطقية

31

 .5نتائج التقدير التجريبية

7.41

6.41

5.41
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

-2.00

-3.00

1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

32

نمذجة الطلب على الكهرباء الصناعية في المملكة العربية السعودية والتنبؤ به وكشف الخصائص المناطقية

UEDT SOA

-3.50

االتجاه األساسي للطلب على الطاقة في
منطقة التشغيل الجنوبية
-2.50

UEDT WOA
5.91

االتجاه األساسي للطلب على الطاقة في
منطقة التشغيل الغربية
6.91

Time

-1.50

-4.00

Time

المصدر :نتائج التقدير

 .6مناقشة النتائج
أدى اكتشاف محركات استهالك الكهرباء الصناعية على
صعيد المناطق أن استجابات االستهالك لهذه المحركات
تتفاوت باختالف المناطق ،كما تبين أن استجابات الدخل
الستهالك الكهرباء الصناعية تكون أعلى في المناطق
ذات الدخل المنخفض نسبيا ،وأصغر في المناطق األكثر
ثراء .وتتماشى هذه النتائج مع الحدس االقتصادي
والمزايا الخاصة بكل منطقة .فمن ناحية الحدس ،نجد أن
في اإلقليم أو المنطقة التي لم يصل فيها إنشاء القطاع
الصناعي إلى مرحلة النضج بعد ،فإنها تعتمد بصفة
أساسية على االستثمارات المدعومة من جانب الحكومة
واألنشطة االقتصادية القائمة بها ،وبالتالي ،فإن استهالك
الكهرباء فيها سيتشكل تبعا لمستويات الدخل .عالوة
على ذلك ،فإن بعض هذه المحركات سيتأثر بفعل التأخر،
غير أن من المهم مالحظة أن االستثمارات الحكومية ،قبل
إطالق رؤية المملكة  ،2030كانت عرضة لتقلبات أسعار
النفط ألن حصة النفط من اإليرادات كانت أعلى بكثير من
الناحية التاريخية (SAMA 2019; Durand-Lasserve and
.)Karanfil 2021
أما فيما يتعلق بمناطق المملكة العربية السعودية ،وكما
تمت مناقشته في القسم ( ،)2فإن منطقة التشغيل
الجنوبية تستهلك حوالي  ٪ 1فقط من إجمالي استهالك
الكهرباء الصناعية .باإلضافة إلى ذلك ،واستناد ًا
إلى البيانات التاريخية ( )SEC via SAMA 2019فقد
شهدت منطقة التشغيل الجنوبية حدوث تغييرات هائلة
في معدالت استهالك الكهرباء الصناعية .فعلى وجه
التحديد ،بلغت معدالت هذا االستهالك في عام 2009
معدل  ،٪ 117ومعدل  ٪ 61 -في عام  ،2010ومعدل
 ٪ 38في عام  ،2011ومعدل  ٪ 82في عام ،2012
ومعدل  ٪ 126في عام  2013ونسبة  ٪ 36في عام
 ،2014فيما بلغ المعدل السنوي  ٪ 56 -خالل الفترة
ما بين األعوام ( .)2014 - 2009ونجد أن هذه الحقائق
تبين التطورات الكبيرة التي شهدتها هذه المنطقة فيما
يتعلق بالقطاع الصناعي ،الذي يعتمد بصفة أساسية
بدال من المبادرات
على المشاريع الحكومية الضخمة ً
القائمة على المناطق (راجع الجدول “ .)”3كما يمكن
أيضا من منطلق حقيقة أن الزيادة في
مالحظة ذلك ً

أسعار الكهرباء لعام  2016والتراجع المؤقت للمشاريع
التي تقودها الحكومة ،قد أثرت بشدة على منطقة
التشغيل الجنوبية ( ،)% 5.2-مقارنة بالنمو اإليجابي
الذي شهدته المناطق األخرى .ويبدو أنه عندما تقوم
الحكومة بدعم المشاريع المتعلقة بالصناعة ،فإن أنشطة
اإلنتاج وبالتالي استهالك الكهرباء الصناعية ،يرتفعان
بدرجة ملحوظة .بينما نجد أنه عندما يتباطأ هذا الدعم
واألنشطة مؤق ًتا ،فإن استهالك الكهرباء الصناعية
يتراجع تبعا لذلك .كذلك تأثر استهالك الكهرباء في
القطاع الصناعي في منطقة التشغيل الجنوبية تأثرا
كبيرا في الفترة ما بين األعوام  2015و ،2019بالتزامن
مع التراجع الكبير ألسعار النفط ( ٪ 14 -الذي شهده
عام  2015و ٪ 20 -في عام ( ،)2019راجع الشكل
« .)»4لذا ،توضح كل ذه الحقائق الحساسية العالية
لألنشطة االقتصادية الصناعية في المنطقة على مسار
دخل المشاريع المدعومة من جانب الحكومة .وفي هذا
الصدد ،فإن ارتفاع معدالت مرونة الدخل في المناطق
الفقيرة نسب ًيا ،أو في المناطق غير المصنعة بنحو
جيد التي تتبع أساسيات السوق ،يعد أمرا منطقيا.
وبالمقارنة مع نتائج الدراسات السابقة التي تناولت
فقط االستهالك اإلجمالي للكهرباء الصناعية وليس
االستهالك اإلقليمي ،فإن نطاق مرونة الدخل طويلة
المدى الخاصة بالسعودية تتراوح ما بين “”0.50–0.20
(راجع الجدول “ ،)”2فيما تتراوح األرقام الخاصة بالمنطقة
ما بين ( 0.45إلى  .)1.06وتتداخل الفترتان ،أو بعبارة
أخرى ،تتماشى النتائج التي توصلنا إليها مع النتائج
الخاصة بالمملكة العربية السعودية من حيث الحجم.
غير أنه لم يتم تناول التأثيرات قصيرة المدى سوي في
دراستين فقط ،هما (Hasanov (2019) and Hasanov
 .)et al. (2020بينما توصل الباحث (Hasanov (2019
إلى أن مرونة الدخل قصيرة األجل تبلغ ( ،)0.35في
حين خلص ( Hasanov et al. (2020إلى أن هذا التأثير
ضئيال .إال أننا توصلنا إلى أن هذا التأثير كان بالغ
كان
ً
األهمية في جميع المناطق .كذلك يبين تحليل مسار
نمو استهالك الكهرباء الصناعية في مختلف المناطق،
أن منطقتي التشغيل الجنوبية والغربية تعدان أكثر
حساسية لتغيرات الدخل ،في حين أن منطقتي التشغيل
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المركزية والشرقية تعدان أقل حساسية لتغيرات الدخل.
كما تبين العديد من الدراسات األخرى أن منطقة التشغيل
نموا إيجاب ًيا في استهالك الكهرباء
المركزية قد شهدت ً
الصناعية منذ عام  2009بنسبة  ٪ 5.5سنو ًيا .ولم تتأثر
هذه المنطقة بتراجع أسعار النفط في عام  2015بنسبة 49
 ،٪وارتفاع أسعار الكهرباء في عام ( 2016بحوالي )٪ 30
وانخفاض أسعار النفط لعام  2019بمعدل ( ،)٪ 9مما أدى
إلى تحقيق زيادة بنسب تتراوح ما بين ( ٪ 6و ٪ 4و)٪ 8
على التوالي ،في استهالك الكهرباء الصناعية في تلك
السنوات .وتتيح لنا هذه الحقائق استنتاج أن األنشطة
تنوعا في منطقة التشغيل المركزية
الصناعية تعد أكثر ً
مقارنة بالمناطق األخرى .فيما يبدو أن منطقة التشغيل
الشرقية التي تركز بصفة أساسية على األنشطة
المتعلقة بالنفط ،حساسة للتراجعات الكبيرة في أسعار
النفط ،حيث انخفضت بنسبة  ٪ 17في عام  2015و٪ 4
في عام  2019بالتزامن مع تراجع أسعار النفط التاريخية.
وشهد عام  ،2019تبعا النخفاض أسعار النفط تراجع
وتقليص سياسات إنتاج النفط ،مما أدى إلى انكماش
انخفاضا
األنشطة المتعلقة بالنفط .مما يعني بدوره
ً
في استهالك الكهرباء الصناعية .ونالحظ بوجه عام ،أن
دورا
األحداث المتعلقة بالنفط وأسعاره وإنتاجه قد لعبت ً
كبيرا في األنشطة الصناعية .وبالتالي ،يتأثر استهالك
الكهرباء الصناعية بصفة أساسية من خالل قناة الدخل.
ونجد أن هذه التأثيرات تكون أعلى في منطقتي التشغيل
الشرقية والجنوبية.
أما فيما يتعلق باالستجابات السعرية الستهالك الكهرباء
الصناعية ،فنجد أن مرونة األسعار على المدى الطويل
متقاربة نسبيا من بعضها البعض في مناطق التشغيل
المركزية والجنوبية والغربية .وقد تعود االستجابة السعرية
األقل في منطقة التشغيل الشرقية إلى حقيقة أن
األنشطة الصناعية القائمة في هذه المناطق تعد أكثر
كثافة في استهالك الوقود بدال عن الطاقة الكهربائية.
كم توصلنا إلى أن أعلى استجابة طويلة المدى توجد في
منطقة التشغيل المركزية ،ويرجع ذلك بصفة أساسية
إلى الشركات الصناعية متناهية الصغر ( )٪ 91التي
تركز على تصنيع المنتجات الغذائية والمنتجات المعدنية

المصنعة ،وتعد هذه الشركات حساسة لتغيرات األسعار.
فيما توجد ثاني أعلى مرونة سعرية طويلة األجل في
منطقة التشغيل المركزية التي تركز بصفة أساسية على
صناعات مثل تصنيع المنتجات الورقية وأجهزة الحواسيب
واإللكترونيات والمنتجات البصرية والمعدات اإللكترونية
والمركبات اآللية والمقطورات وشبه المقطورات وغيرها
من معدات النقل األخرى ،وتعتبر كل هذه الصناعات أكثر
حساسية الستهالك الكهرباء .وبالمقارنة مع منطقة
التشغيل الشرقية ،نجد أن منطقة التشغيل الغربية
تتمتع بقدر أكبر من التنوع الصناعي ،ال سيما فيما
يتعلق بتصنيع األغذية ،حيث يعد هذا القطاع من أعلى
القطاعات كثافة في استهالك الكهرباء ،ويمثل حصة
كبيرة إلى جانب صناعات إمدادات المياه .بينما نجد
مقارنة بالدراسات السابقة ،أن المرونة السعرية طويلة
المدى في هذه المنطقة قريبة من تلك التي وردت في
دراسة الباحث ( ،Hasanov (2019الذي تناول بالدراسة
إجمالي استهالك الكهرباء الصناعية .ومن المتوقع حدوث
مرونة سعرية ضئيلة الحجم في هذه المناطق ،ألنه ومن
حيث القيمة االسمية ،شهدت الفترة ما بين ( 2002إلى
 )2019حدوث ثالث حاالت لتغير األسعار .حيث شهد
عام  2010على وجه التحديد تعديل على التعريفات ،فيما
شهد عام  2016زيادة بنسبة  ٪ 20في ضريبة القيمة
المضافة ،إضافة إلى زيادتها في عام  2018بنسبة .٪ 5
للكشف عما إذا كانت المعامالت أو أوجه المرونة
تدل على الطبيعة المتغيرة بمرور الوقت ،فإنه يجري
اختبار جميع المعلمات لجميع المناطق باستخدام
نمذجة السالسل الزمنية الهيكلية ونهج تشبع المؤشر
المضاعف .حيث تم التوصل إلى معامل السعر في
حالة منطقة التشغيل الشرقية ،الذي يمثل نسبة ٪ 72
من إجمالي استهالك الكهرباء الصناعية كاشفا عن
طبيعة متغيرة تختلف في فترة ما قبل عام 2010
وما بعده .بينما نجد أن معامل استجابة الطلب على
سعر الكهرباء الصناعية متمثال في ( )0.02-في فترة
ما قبل عام  2010و( )0.06 -لما بعد تلك الفترة.
غير أنه يمكن تفسير ارتفاع معدالت االستجابة بعد
عام  2010من خالل عدة عوامل مثل السياسات التي
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اتبعها المركز السعودي لكفاءة الطاقة ( )SEECفي
أيضا في مكاسب الكفاءة
عام  ،2010التي أسهمت ً
التي حققها اتجاه الطلب العشوائي ،وقد كان هدف
المركز السعودي لكفاءة الطاقة يتمثل في تحقيق
أدنى مستويات الستهالك للطاقة .غير أن عام 2010
شهد إجراء تعديالت ملحوظة على التعريفات المفروضة
على مستخدمي الكهرباء الصناعية ،وقد حقق برنامج
إدارة الطاقة في شركة أرامكو السعودية في العام
التالي  -الموجود في منطقة التشغيل الشرقية  -وفورات
في الطاقة تبلغ نحو  10,000برميل من المكافئ
النفطي يوم ًيا ( .)Nachet and Aoun 2015فيما
أسفرت السياسات المحققة لالستخدام الفعال للطاقة
بالتوازي مع أهداف رفع الوعي االجتماعي عن حدوث
تغيير سلوكي كبير في االستجابة السعرية ابتدا ًء من
عام  .2010كما خلصت بالمثل التقنيات في منطقة
التشغيل الجنوبية ،إلى حدوث مرونة أسعار متفاوتة
تتراوح ما بين ( 0.25 -إلى  .)0.15 -فضال عن أن تأثير
األحداث االقتصادية الهامة يكون واضحا من خالل سلوك
المرونة السعرية في منطقة التشغيل الجنوبية .إال
أن األزمة المالية العالمية التي شهدها عام  2008قد
تسببت في انخفاض مرونة األسعار بدرجة كبيرة ،مما
أدى بدوره إلى تراجع معدالت الطلب على الكهرباء .كما
أدى تعديل األسعار وسياسات الكفاءة لعام  2010إلى
انخفاض في معدالت االستجابة السعرية .كذلك تسبب
تراجع أسعار النفط في عام  2014في حدوث انخفاض
حاد في مرونة األسعار .فيما نجد من الناحية التاريخية ،أن
أعلى استجابة سعرية ( )0.25 -حدثت في عام  2015في
منطقة التشغيل الجنوبية ،وذلك إثر حدوث أعلى انخفاض
في سعر النفط ( )٪ 49خالل الفترة المشمولة بالدراسة.
فيما حدثت ثاني أعلى قيمة للمرونة السعرية في عام
 ،2016عندما ارتفعت أسعار الكهرباء الصناعية بنسبة
 .٪ 20ويمكننا القول من خالل الجمع بين إيجاد االستجابة
المتفاوتة الستهالك الكهرباء الصناعية لألسعار في
المنطقتين ،أن استجابة استهالك الكهرباء الصناعية
لألسعار تعد ضئيلة .ومع ذلك ،يمكن استخدامها
بوصفها أداة للسياسات بالتنسيق مع أهداف التوعية
األخرى .كما تبين أن مرونة األسعار على المدى القصير

ال تكون ذات داللة إحصائية في منطقتي التشغيل
المركزية والغربية .لذا ،فإن تفسيرنا لعدم االستجابة
لتغير األسعار في المنطقتين األخريين يتمثل في حقيقة
أن القطاع الصناعي في منطقتي التشغيل الشرقية
والجنوبية يحظى بدعم حكومي أكبر ،مما قد يؤخر
بالتالي التأثير االقتصادي الفعلي.
كذلك تبين أن مرونة الدخل في جميع المناطق على
المديين الطويل والقصير مماثلة لتقديرات نمذجة
السالسل الزمنية الهيكلية ،ويمكن للمرء أن يرى أن
هذه النتيجة هي نتيجة إحصائية وليست اقتصادية ألن
معدالت استهالك الكهرباء ودخلها لم تعد ذات أهمية
إحصائية ويتم استبعادها من النموذج النهائي (راجع
الملحق الثاني ب) .ونتيجة لذلك ،فإن حسابات قيم أوجه
المرونة طويلة وقصيرة األجل تتماثل تماما .ونستخدم
لمعالجة هذه المسألة ،طريقة تقدير أخرى تسمى بنهج
معامل التكامل المشترك المتفاوت زمنيا الذي وضعه
( .Park and Hahn (1999كما أنه يسمح بالتقاطع
شريطة أن يكون الوقت متفاوتا في التقديرات .وقد
طبقنا هذا النهج في منطقة التشغيل الغربية ،حيث
يتماثل مرونة األسعار إضافة لمرونة الدخل على المديين
القصير والطويل .وأوردنا التفاصيل في الملحق الثالث
(ج) .وتشير النتائج التي توصلنا إليها المستمدة من نهج
معامل التكامل المشترك المتفاوت زمنيا إلى أن أوجه
مرونة الدخل على المديين الطويل والقصير تتراوح ما بين
( 0.650و )0.673على التوالي .بينما نجد على النقيض
من ذلك ،أن القيم العددية ألوجه مرونة األسعار على
المديين الطويل والقصير تتراوح ما بين ( 0.191 -و-
 )0.185على التوالي .وأن القيم العددية المقدرة ألوجه
المرونة متقاربة للغاية من بعضها البعض .باإلضافة إلى
ذلك ،نقوم بإجراء «اختبار مربع كاي» للتأكد من إمكانية
اختالف أوجه المرونة إحصائيا ،غير أن النتائج التي توصلنا
إليها بينت أنها مساوية لبعضها البعض (راجع الجدول
“ج .)”3فيما يبدو أن النتائج المستمدة من نهج معامل
التكامل المشترك المتفاوت زمنيا تسفر عن نتائج مماثلة
لتلك المستمدة من نمذجة السالسل الزمنية الهيكلية،
وإن تفاوتت القيم العددية المتعلقة بأوجه مرونة األسعار
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والدخل (أي 0.650 :مقابل  ،0.562و 0.191-مقابل
 .)0.122غير أنه وبصفة عامة ،تبين من نتائج التقديرالتي تم التوصل إليها باتباع كلتا الطريقتين ،أن أوجه
المرونة على المديين الطويل والقصير متقاربة للغاية.
(Alarenan, Gasim and
مع مالحظة أن الباحثين
 )Hunt (2020توصال أيضا إلى أن أوجه المرونة على
المديين الطويل والقصير متماثلة في حالة استهالك
الطاقة الصناعية في المملكة العربية السعودية .ويمكن
تفسير هذه النتائج من خالل الطبيعة الصناعية للمملكة
(مثل الكفاءة واإلنتاجية والقدرة التنافسية) .إذ نجد على
سبيل المثال ،أنه على الرغم من كفاءة الطلب على
الكهرباء الصناعية في كل منطقة وبالتالي بالنسبة
لقطاع الصناعة ككل ،إال أنها لم تكن كبيرة الحجم بما
يكفي خالل الفترة المشمولة بالدراسة كما هو موضح
أدناه.
يمكن كما ناقشنا في القسم ( ،)4تفسير االتجاه
األساسي للطلب على الطاقة على أنه مقياس لكفاءة
استخدام الطاقة ،يؤثر على الطلب فضال عن عوامل
خارجية أخرى .بينما نالحظ في جميع المناطق ،أن االتجاه
األساسي للطلب على الطاقة آخذ في الزيادة بشكل
عام ،وأن منحدر االتجاه العشوائي يصبح أقل حدة ،مما
يعني أن معدل نموه يتباطأ بمرور الوقت .مما قد يشير
إلى التحسينات في كفاءة القطاع الصناعي ،على
الرغم من أنها ال تبدو كبيرة بالقدر الكافي .إال أن وتيرة
تحسينات الكفاءة هذه قد شهدت تسارعا ملحوظا ال
سيما بعد إنشاء المركز السعودي لكفاءة الطاقة .فيما
كشف كل من ()Alarenan, Gasim and Hunt (2020
أن سياسات كفاءة الطاقة أدت إلى خفض استهالك
الطاقة الصناعية في المملكة العربية السعودية بعد عام
.2010

( .)1-ولدينا تفسيران رئيسيان لهذه النتيجة ،هما:
أوال  ،أن مقياسنا للدخل هو المقياس نفسه في كل
ً
المعادالت األربع للطلب على الكهرباء الصناعية في كل
منطقة ،ويقصد بذلك القيمة اإلجمالية المضافة للقطاع
الصناعي .عالوة على أن مقياس السعر متماثل لجميع
المعادالت نظرا لعدم وجود تمايز سعري خاص بالمناطق
في المملكة العربية السعودية .إال أن مقاييس الدخل
والسعر التي نستخدمها لتحليل الطلب على الكهرباء
الصناعية تعد متشابهة عبر المناطق .ثانياً ،حظي قطاع
الصناعة في المملكة العربية السعودية بدعم كبير
من الحكومة من الناحية التاريخية .باإلضافة إلى أن هذا
الدعم ما زال مستمرا عبر سياسات الدعم المختلفة حيث
“يتم تطوير مجموعة من اإلجراءات لدعم الجهات الفاعلة
في القطاع والحد من تأثير إصالحات الطاقة” (NIDLP
 .)2019غير أنه يمكن أن يكون الواقع من هذا المنظور،
أن يعدل الطلب على الكهرباء الصناعية مساره على
المدى الطويل نظرا لوجود تغيير بوتيرة أسرع بسبب
سياسات الدعم الحكومية في جميع المناطق .ثالثًا،
بالنسبة لمعامل سرعة التعديل في منطقة التشغيل
الغربية ،فنجد أن نتائج التقدير التي تم التوصل إليها
باستخدام طريقتي نهج نمذجة السالسل الزمنية
الهيكلية ونهج معامل المتغير الزمني تسفر عن قيم
رقمية وثيقة للغاية ( 1 -مقابل .)1.05 -

من جانب آخر ،تمكننا معامالت سرعة التعديل (الجدول
(ب )1في الملحق) من استنتاج أنه يمكن تصحيح
االنحرافات قصيرة األجل في جميع المناطق إلى توازن
طويل األجل في غضون فترة زمنية قدرها عام واحد.
فيما تكون المعامالت متماثلة في كل منطقة ،أي أنها
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 .7التنبؤ بالطلب المناطقي على الكهرباء
الصناعية
نستعرض في هذا القسم افتراضات التنبؤ ونتائج
عملياته ،حيث قمنا باستخدام معادالت الطلب المقدرة
بحسب المنطقة ،بتوقع استهالك الكهرباء الصناعية
لألعوام األحد عشر القادمة ،أي الفترة من عام (2020
إلى عام  .)2030ونظرا إلى التغيرات الكبيرة التي
شهدها االقتصاد الكلي ،بما في ذلك القطاع الصناعي
في عام  2019بسبب تقلبات أسعار النفط وجائحة
كوفيد 19-في عام  ،2020فإن عمليات التنبؤ تتطلب
إيالء المزيد من الحذر .ولتجنب أو الحد من احتماالت
فشل عمليات التنبؤ المحتملة ،فقد تم تقدير النموذج
أوال حتى عام  2018وتوقع قيم الطلب لعام .2019
ً
ومن ثم ،استخدمت الفروقات القائمة بين القيم الفعلية
وفقا
والمتوقعة لعام  2019لتعديل تنبؤات عام ً ،2020
لما يسمى بنهج تصحيح التقاطع (راجع على سبيل المثال
دراسة .)Clements and Hendry 1998 :كذلك وبنا ًء
على التوقعات الخاصة باالقتصاد السعودي في عام
( 2021على سبيل المثال ،تقرير « « OE 2020لشهر
ديسمبر الخاص بالمملكة العربية السعودية) ،فإن من
المتوقع أن يشهد االقتصاد السعودي نموا بمعدل مماثل
لعام  ،2018سواء من حيث مستوى الناتج المحلي
اإلجمالي الكلي أو القطاع الصناعي .ومن ثم ،فإن
التصحيح ينطبق فقط على قيم عام .2020

 1.7افتراضات التنبؤ
نناقش اآلن افتراضات عمليات التنبؤ ،ونستخدم
سيناريوهين يسميان سيناريو “العمل المعتاد” ()Bau
وسيناريو “التصور األدنى” ( .)Lowونفترض في حالة
سيناريو العمل المعتاد أن األسعار على مدى أفق
التوقعات ستكون بنفس المستوى الذي كانت عليه
في عام  .2019أما بالنسبة لعام  ،2020فقد شهدت
األسعار زيادة بنسبة  ،٪ 10مع األخذ في االعتبار الزيادة
اإلضافية في ضريبة القيمة المضافة بنسبة ٪10
المفروضة بتاريخ األول من شهر يوليو لعام  ،2020إضافة
لزيادة ضريبة القيمة المضافة بنسبة  ٪ 5بعد األول من

ونظرا لبدء تطبيق ضريبة القيمة
شهر يناير لعام .2018
ً
المضافة لعام  2020بد ًءا من األول من شهر يوليو ،فقد
قمنا بعقد مقارنة بين مستوى النشاط الصناعي للربعين
األول والثاني من عام  2020قياسا بالسنوات األخيرة.
وبالتالي ،فإن من المنطقي االفتراض أن إجمالي ضريبة
القيمة المضافة الجديدة المفروضة بنسبة  - ٪ 15التي
تسري بعد النصف األول من العام  -ستؤدي إلى زيادة
األسعار بنسبة  ٪ 10في عام  .2020فيما ارتفعت
األسعار خالل الفترة ما بين ( )2030 - 2021ال سيما في
عام  2017بنسبة  ،٪ 15مع األخذ في االعتبار التأثير
العام لضريبة القيمة المضافة.
فيما تم تحديد السيناريو األدنى بحيث يصل سعر
الكهرباء الصناعية إلى مستوى السعر العالمي في
عام  ،2025وقمنا كمستوى دولي لألسعار باستخدام
متوسط سعر الكهرباء في الواليات المتحدة األمريكية
للقطاع الصناعي للفترة من عام  2008إلى عام ،2017
الذي كان حوالي  0.07دوالر /كيلوواط ساعة أو 0.26
ريال سعودي /كيلوواط ساعة .وقد وضع هذا االفتراض
الكتشاف مسار الطلب على الكهرباء الصناعية على
الصعيدين اإلقليمي وصعيد المملكة بصفة عامة ،وذلك
في حالة تحقق الرؤية السعودية  .2030إذ تضع هذه
والفعال للطاقة
أهدافا معينة لالستخدام الرشيد
الرؤية
ً
ّ
(على سبيل المثال.)FBP 2019 ،
كذلك تم الحصول على افتراضات معدل النمو للقيمة
المضافة الصناعية من عمليات محاكاة النموذج القياسي
ونظرا
لالقتصاد الكلي (.)Hasanov et al. 2020
ً
ألن التركيز ينصب على معرفة مدى تأثير السعر على
الطلب ،فإننا نفترض بالنسبة ألفق التنبؤ ،أن تتبع
عمليات االتجاه األساسي للطلب على الطاقة نفس
المسار ،وتعد القيمة التاريخية األخيرة ثابتة بالنسبة ألفق
التنبؤ.
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 2.7نتائج التنبؤ
كذلك تم إيراد توقعات الطلب في الشكل ( )9باستخدام
واستنادا إلى
معادالت الطلب المقدرة بحسب المنطقة
ً
االفتراضات المبينة أعاله ،فيما نورد القيم الفعلية لعام
 2019ألغراض عقد المقارنة .وتبين نتائج عمليات التنبؤ
أن من المتوقع في أفق التوقعات ( )2020-2030أن
يشهد الطلب على الكهرباء الصناعية في المتوسط،
بنسب تتراوح ما بين ( ٪ 5.5و ٪ 5.6و ٪ 2.3و)٪ 0.75
سنو ًيا في مناطق التشغيل المركزية والشرقية والجنوبية
والغربية في حالة سيناريو العمل المعتاد .أما في
السيناريو األدنى ،فتتراوح هذه األرقام ما بين
( ٪ 4.8و 5.5٪و 1.4٪و )٪ 0.23بالنسبة لمناطق
التشغيل المركزية والشرقية والجنوبية والغربية على
ووفقا لكال السيناريوهين في المنطقتين
التوالي.
ً
المركزية والشرقية ،فإن استهالك الكهربائية الصناعية
سيتضاعف تقري ًبا مقارنة بمستويات استهالك .2019
بينما لم يكن التغيير ملحوظا في المنطقتين األخريين.
كما أن من المتوقع أن تشهد منطقة التشغيل الغربية
نموا سلب ًيا في عام  2020فقط .فيما يبين السلوك
ً
التاريخي للطلب على الكهرباء الصناعية أن منطقة

التشغيل الغربية كانت المنطقة الوحيدة التي تأثرت سل ًبا
بوقوع أحداث فيها مثل التباطؤ االقتصادي الذي شهده
عام  2009في أعقاب األزمة المالية وتراجع أسعار النفط
لعام  .2014باإلضافة إلى ذلك ،كانت هذه المنطقة
تأثرا بتقلبات أسعار النفط لعام
ثاني أكثر المناطق ً
 ،2019بعد منطقة التشغيل الجنوبية .وإذا استصحبنا
هذه النقاط ،فيبدو من المعقول أن تشهد منطقة
نموا سلب ًيا في عام .2020
التشغيل الغربية ً
أما من حيث األرقام ،وبالنسبة للسيناريو األدنى فتبلغ
توقعات الطلب لعام  11.6( 2030تيراواط /ساعة،
و 63.5.9تيراواط /ساعة ،و 0.6تيراواط /ساعة ،و6.8
تيراواط /ساعة) لكل من مناطق التشغيل المركزية
والشرقية والجنوبية والغربية على التوالي .ويمكن
بالنظر إلى التنبؤات الخاصة بكل منطقة ،اشتقاق قيم
توقعات الطلب اإلجمالية لتكون ( 82.5تيراواط /ساعة)
لعام  .2030بينما تكون األرقام المقابلة لسيناريو العمل
المعتاد ( 12.5تيراواط /ساعة 65.5 ،تيراواط /ساعة،
 0.7تيراواط /ساعة و 7.2تيراواط /ساعة) للمناطق
و( 85.8تيراواط /ساعة) للمملكة ككل.
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الشكل  .9القيم المتوقعة الستهالك الكهرباء في الصناعة ،تيراواط /ساعة.
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كذلك نقوم باستخدام توقعات الطلب الخاصة بكل
منطقة على حدة ،بحساب قيم ذروة الطلب في أفق
التنبؤ .ونستخدم في عمليات ذروة الطلب  ٪ 83كعامل
الحمل الكهربائي لعام  2020وهو المتوسط التاريخي
لعوامل الحمولة خالل الفترة ما بين ( .)2019 - 2012وبما
أن الهدف يتمثل في تحسين عامل الحمل الكهربائي ،فإننا
نزيد قيمة عام  2020بنسبة  ٪ 0.22سنو ًيا (متوسط
معدل النمو التاريخي لحمل الذروة للفترة ما بين 2012-

 )2019الذي ينتج  ٪ 85في عام  .2030ويتم إيراد قيم
ذروة الطلب التي تم الحصول عليها في الجدول ( .)7وكما
هو مبين في الجدول ( ،)7فقد بلغت ذروة الطلب على
الكهرباء الصناعية على مستوى المملكة في عام 2030
في السيناريو األدنى  10.85جيجاواط ،بينما بلغت في
سيناريو العمل المعتاد  11.29جيجاواط .إال أن قيم ذروة
وفقا لمتطلبات الطلب
الطلب في المناطق تتفاوت ً
الخاصة بكل منها.

الجدول  .7ذروة الطلب بالجيجاواط.
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تبحث هذه الدراسة في سلوك استهالك الكهرباء في
القطاع الصناعي في المملكة العربية السعودية ،وتعد
الدراسة األولى التي تركز على هذه المسألة على مستوى
الكهرباء الصناعية على مستوى المناطق .ويتم في هذه
الدراسة تطبيق نهج نمذجة السالسل الزمنية الهيكلية
على العالقة بين استهالك الكهرباء الصناعية ومحركاته
المحتملة باستخدام البيانات الممتدة للفترة ما بين عام
 1990إلى عام  .2019فيما يستخدم في تقديرات
الدراسة ،القيمة المضافة الصناعية وأسعار الكهرباء
لقطاع الصناعة وأسعار النفط المحلي وأسعار زيت الوقود
الثقيل ،وحجم السكان في المنطقة بوصفها عوامل محركة
محتملة .كما كشفت نتائج التقدير التجريبي على مستوى
المناطق ،عن أن القيمة المضافة الصناعية وأسعار الكهرباء
هما العامالن اللذان يدفعان استهالك الكهرباء في القطاع
الصناعي ،وتبين أن تأثير الدخل على استهالك الكهرباء
يختلف باختالف مستويات التطوير والتصنيع في كل
منطقة .كما تتشابه استجابات استهالك الكهرباء للدخل
واألسعار في منطقتي التشغيل المركزية والشرقية ألن
واستقرارا ،فضال عن
تصنيعا
هاتين المنطقتين تعدان أكثر
ً
ً
قربهما الجغرافي بخالف حال منطقتي التشغيل الجنوبية
تطور نسب ًيا .كما تبين حدوث تحسينات
والغربية األقل
ً
طفيفة في كفاءة استهالك الطاقة بالنسبة لألنشطة
الصناعية في جميع المناطق في السنوات األخيرة .عالوة
على ذلك ،لعب المركز السعودي لكفاءة الطاقة ()SEEC
دورا بالغ األهمية حيث استهدفت إصالحاته
في عام ً 2010
زيادة كفاءة استخدام الطاقة في جميع القطاعات .كذلك
لوحظ بنا ًء على المعلومات اإلحصائية ،أن غالبية الشركات
الصناعية ( )٪ 90القائمة في منطقة التشغيل الجنوبية
تعد شركات صغيرة الحجم ،يعمل بها أقل من خمسة
موظفين .ومن المتوقع أن تكون هذه الشركات الصغيرة،
بطبيعتها ،أكثر حساسية لتقلبات الدخل واألسعار ،التي
ما برحت تحدث منذ األزمة المالية العالمية التي شهدناها
في عام  ،2008والتي تسارعت بعد عام  2014بالتزامن
مع تراجع أسعار النفط .وقد يتمثل أحد الحلول البديلة في
هذا الصدد الهادف إلى الحد من هذا االعتماد إلى أدنى
حد ،في إنشاء شركات مشاريع مشتركة أو شركات أكبر

حجما .وثمة اقتراح بديل آخر يتمثل في استئجار الشركات
أو األراضي القائمة وإنشاء كيانات بحجم يتوافق مع
برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية
( )NIDLIPللمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم
ومراعاة عنصر تطوير التكتالت ،مما سيعود بالفائدة على
مالك الحقول واألراضي والشركات الكبرى الجديدة .كذلك
أدت سياسات الحكومة الرامية إلى دعم وتطوير القطاع
دورا بالغ األهمية في تشكيل هذا القطاع .فضال
الصناعي ً
عن وجود عدة مبادرات مثل برنامج تطوير الصناعة الوطنية
والخدمات اللوجستية التي تهدف إلى دعم القطاعات
الصناعية المتأثرة باإلصالحات الجارية في أسعار الطاقة،
باإلضافة إلى دعم االستثمار واإلنتاجية وكفاءة استخدام
الطاقة.
كما تكشف نتائج التقدير أن استجابة الطلب على األسعار
في أكبر منطقة استهالكية متمثلة في منطقة التشغيل
الشرقية بلغت ( ٪ 72من إجمالي استهالك الكهرباء
الصناعية) ،وكانت هذه النتائج متباينة من حيث طبيعتها،
ومختلفة عن نتائج ما قبل عام  2010وما بعده .إال أنه
هذه االستجابة شهدت زيادة ملحوظة بعد عام ،2010
نتيجة للسياسات التي نفذها المركز السعودي لكفاءة
الطاقة ( ،)SEECفضال عن عوامل أخرى بدأت في ذلك
العام .كما تبين أيضا أن االستجابة السعرية تتفاوت
بعض الوقت في أصغر منطقة استهالكية متمثلة في
منطقة التشغيل الجنوبية .وقد تأثرت هذه االستجابة
بصفة أساسية باألحداث االقتصادية الكبيرة مثل األزمة
المالية التي شهدناها في عام  ،2008وتعديل األسعار
في عام  ،2010التراجع الكبير في أسعار النفط في عام
 ،2015وزيادة أسعار الكهرباء في عام  .2016غير أن
اكتشاف االستجابات المتباينة لالستهالك على األسعار
تتيح لنا أن نستنتج أنه يمكن استخدام أسعار الكهرباء
بالنسبة للمستخدمين الصناعيين كأداة سياسية للوصول
إلى االستخدام الرشيد والفعال للطاقة ،على الرغم من
أن االستجابة نفسها تعد ضئيلة الحجم .لذلك ،فإن هذه
النتيجة تشجع واضعي السياسات على استخدام تسعير
الكهرباء كأداة للسياسات إلى جانب أهداف التوعية
االجتماعية ذات الصلة.
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 .8الخالصة واآلثار المترتبة على السياسات
الجدير بالذكر هنا ،أن الطلب على الكهرباء الصناعية الذي
شهده عام  2015نتج عن التراجع الكبير في أسعار النفط،
كما شهد عام  2019مجددا حدوث انخفاضات هائلة في
مستويات الطلب بالتزامن مع حدوث تقلبات كبيرة في
أسعار النفط 3.ونظر ًا للعواقب السلبية لجائحة كوفيد-
أيضا أن نشهد
 19على االقتصاد الكلي ،فإن من المرجح ً
انخفاضا في الطلب على الكهرباء الصناعية بسبب عدة
ً
عوامل مختلفة ،مثل اآلثار المترتبة على عمليات اإلغالق.
ومن ثم ،فإن من األهمية بمكان أن يتوفر لدى صناع القرار
توقعات الطلب للسنوات القليلة القادمة لتأسيس قراراتهم
السياسية بناء عليها .وقد وضعت هذه الدراسة أيضا مراعاة
لهذه األهمية ،بينما بنيت توقعات الفترة من عام 2020
إلى عام  2030استنادا على افتراضات معينة .وقد أسفرت
عمليات التنبؤ بالطلب عن توقعات الطلب التالية لعام
 :2030تكون التوقعات وفقا للسيناريو األدنى
( 11.6تيراواط /ساعة 63.5 ،تيراواط /ساعة0.6 ،
و 6.8تيراواط /ساعة) لكل مناطق التشغيل المركزية
والشرقية والجنوبية والغربية ،على التوالي .بينما تكون
أرقام التوقعات في حالة سيناريو العمل المعتاد(12.5
تيراواط /ساعة 65.5 ،تيراواط /ساعة 0.7 ،تيراواط/
وفقا لذلك .كما أننا قمنا
ساعة 7.2 ،تيراواط /ساعة)ً ،
باستخدام توقعات الطلب ،بحساب قيم ذروة الطلب
الخاصة بالمنطقة .وتختلف قيم ذروة الطلب المناطقية
وفقا لمتطلبات الطلب الخاصة بهذه
التي تم الحصول عليها ً
المناطق .فيما بينت النتائج أن ذروة الطلب في السيناريو
األدنى بلغت في عام  10.85 ،2030جيجاواط ،بينما
بلغت في سيناريو العمل المعتاد  11.29جيجاواط إلجمالي
استخدامات الكهرباء الصناعية في المملكة.

أما بالنسبة لعمليات تنفيذ السياسات الراهنة ،مثل
اإلصالح الجاري في أسعار الطاقة وتقلبات أسعار النفط
واآلثار المرتبطة بجائحة كوفيد ،19 -فيمكن أن تكون
هذه التنبؤات مفيدة للغاية في إطار وضع السياسات ذات
الصلة .فضال عن أن بإمكان صناع السياسات استخدام
قيم ذروة الحمل الكهربائي للحصول على صورة أوسع عن
اإلمدادات المحتملة للكهرباء الالزمة للقطاع الصناعي.
كذلك ،بحثت هذه الدراسة استهالك الكهرباء الصناعية
من خالل نمذجتها على مستوى المناطق .غير أن هناك
حاجة إلجراء المزيد من البحوث المستقبلية في هذا
شموال .أو بعبارة أخرى،
الصدد للحصول على صورة أكثر
ً
فإن نمذجة الطلب على الكهرباء في القطاعات التجارية
والزراعية والعامة وغيرها على مستوى المناطق يعد
اتجاها محتمال إلجراء البحوث المستقبلية .باإلضافة إلى
توفير رؤى شاملة ودقيقة بشـأن االستهالك الكهربائي
على مستوى المناطق بالنسبة لهذه القطاعات ،مما
سيمكننا من إجراء عمليات محاكاة ووضع توقعات
للسياسات المناطقية والقطاعية .كما أن الباحثين الذين
قاموا بهذه الدراسة يواصلون العمل على هذه العملية
أنواعا أخرى من
من أجل توسيع مظلة البحث لتشمل ً
المستهلكين على صعيد المناطق .غير أن هنالك مجال
آخر ذي أهمية بالغة إلجراء هذا النوع من البحوث – بالنسبة
للبحوث المستقبلية المستمرة في الواقع – والمتمثل
مؤخرا في
في المشاريع الكبرى التي تم اإلعالن عنها
ً
الم ُدن في
بعض المدن السعودية ،مثل خطط أكبر حدائق ُ
العالم .لذا ،ينبغي تصميم البحوث المستقبلية بحيث
تراعي الطلب المستقبلي األكبر الذي قد ينجم عن
هذه المشاريع.
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الهوامش
وفقا للمسح الصناعي للهيئة العامة
 1الشركات متوسطة الحجم هي تلك التي يعمل بها ما بين  50و249
موظفاً ،
ً
لإلحصاء (.)2018
 2بما أننا ال نعرف القيمة الصناعية الخاصة بكل منطقة من مناطق التشغيل هذه ،فال يمكننا مقارنة أوجه المرونة من حيث
مستويات الدخل الصناعي وفقا للمناطق .ومن ثم ،فإننا نستخدم الناتج المحلي اإلجمالي للمناطق لعقد المقارنات.
 3كانت معدالت االنخفاض بالنسبة لمناطق التشغيل الشرقية والجنوبية والغربية في عام  2015على النحو التالي (٪17-
نموا
و ٪14 -و )٪1-على التوالي ،بينما بلغت في عام  ٪4-( 2019و ٪20-و ،)٪9-بينما شهدت منطقة التشغيل المركزية ً
إيجاب ًيا في كال العامين.
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)الملحق األول (أ
. توزيع المناطق للنشاط الصناعي واستهالك الكهرباء بحسب القطاع.)1الجدول (أ
Electricity Cons.
(Thousand SAR)

Number of Firms Per Region by Type

Industry Type
Mining of Coal and Lignite
Extraction of Crude Oil and Natural Gas
Mining of Metal Ores
Other Activities Related to Mining and Quarrying
Activities of Mining Support Services
Manufacture of Food Products
Manufacture of Beverages
Manufacture of Tobacco

COA

WOA

EOA

SOA

Per Industry

6

0

1

0

27.76546123

7

7

54

4

6749129.031

21

19

10

1

50347.71684

170

113

99

17

78505.88943

35

37

70

18

83686.5277

3553

4364

2361

1617

2291710.983

370

386

202

63

296953.1123

15

35

12

24

632.1976106

Manufacture of Textiles

853

819

690

29

302080.7179

Manufacture of Clothes

10760

11734

6466

4000

193023.7532

48

54

26

20

9614.526628

Manufacture of Wood, Wood Products, and Foam

1643

1783

1063

509

227640.7313

Manufacture of Paper and Other Related Products

149

110

92

6

438619.9222

Printing and reproduction of recorded media

423

458

374

178

256146.2107

32

41

51

13

2450082.462

471

448

549

61

3895627.859

34

43

18

4

62278.3573

247

285

243

18

541627.1617

1404

1492

1339

451

559575.2704

Manufacture of Leather Products and Other Related
Products

Manufacture of coke and refined petroleum products
Manufacture of chemicals and chemical products
Manufacture of products and preparations
pharmaceutical
Manufacture of rubber and plastics products
Manufacture of other non-metallic mineral products
Manufacture of basic metals

209

180

185

35

987284.1737

5988

7352

4415

3522

448376.1467

69

49

33

1

16758.1053

Manufacture of electrical equipment

240

178

152

50

591984.0118

Manufacture of machinery and equipment n.e.c.

141

138

72

30

188268.4715

Manufacture of motor vehicles, trailers and
semi-trailers

135

112

85

7

39539.51592

Manufacture of other transport equipment

21

13

14

3

35756.55005

3910

3818

1540

636

356893.9062

185

158

119

59

53292.95476

3874

5162

1991

1421

108785.756

Manufacture of fabricated metal products
Manufacture of computer, electronic and optical
products

Manufacture of furniture
Other manufacturing
Repair and installation of machinery and equipment
Electicity, gas, steam, and air conditioning supply

305

262

166

58

1666769.645

Water collection, processing, and supply

705

804

332

172

133465.7106

62

54

19

5

30890.22789

135

104

59

0

26816.00028

11

4

4

0

760.4955191

Sanitation
Activities of waste collection, processing, disposal,
and recycling
Other processing activities and waste management
services
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)الملحق األول (أ
. المدن والمناطق الصناعية في المملكة العربية السعودية وما يرتبط بها من معلومات.)2الجدول (أ
Industrial Cities
Region

Central

Eastern

Western

Southern

Industrial City

Year of
Creation

Number of
Factories*

Total Land
(km²)

Riyadh 1st Industrial City
Riyadh 2nd Industrial City

1973

64

0.5

Fully developed

1976

1119

19

Fully developed

Status

Riyadh 3rd Industrial City

2010

15

1

Fully developed

Sudair City for Industry and Businesses

2009

265

265

16.9 km² developed

Qassim 1st Industrial City

1980

142

1.5

Fully developed

Qassim 2nd Industrial City

2012

31

118

2 km² developed

Al-Kharj Industrial City

2009

375

99

24 km² developed

Ha’il Industrial City

2003

96

3.88

3 km² developed

Shaqraa Industrial City

2011

327

10

1 km² developed

Al-Zulfi Industrial City

2010

8

18

1 km² developed

Dhurma Industrial city

2003

16

11.5

3.85 km² developed

Dammam 1st Industrial City

1973

170

2.4

Fully developed

Dammam 2nd Industrial City

1978

1056

25

Fully developed

Dammam 3rd Industrial City

2012

176

48

10 km² developed

Al-Ahsa 1st Industrial City

1981

144

1.5

Fully developed.

Al-Ahsa 2nd Industrial City

2013

15

301.6

4 km² developed

Ar’ar Industrial City

2009

7

2

1 km² developed

Hafr Al-Batin Industrial City

2011

11

100

1.5 km² developed

Wa’ad Al-Shamal Industrial City

2012

-

290

Under development

Jeddah 1st Industrial City

1971

1059

12

Fully developed

Jeddah 2nd Industrial City

2009

275

8

Fully developed

Jeddah 3rd Industrial City

2012

539

80

24 km² developed

Rabigh Industrial City

2015

-

75.5

2 km² developed

Al-Madina Al-Munawwara Industrial City

2003

234

17

10 km² developed

Makkah Al-Mukarrama Industrial City

1985

74

0.73

Fully developed

Tabuk Industrial City

2003

73

4

2.9 km² developed

Al-Baha 1st Industrial City

2012

20

3

1.3 km² developed

Al-Baha 2nd Industrial City

-

-

-

-

Assir Industrial City

1990

157

2.7

Fully developed.

Najran Industrial City

2003

30

6.5

3.6 km² developed

Jazan Industrial City

2009

53

39

2.975 km²
developed

2012

31

11.8

2 km² developed

Modon Oasis in Al-Ahsa

2013

9

0.54

Fully developed

Modon Oasis in Al-Jouf

2003

-

3

0.98 km² developed

Modon Oasis in Jeddah

2015

48

5

2.5 km² developed

Modon Oasis in Yanbu

2014

-

0.5

Fully developed

MODON Oasis
Central
Eastern
Western

Modon Oasis in Qassim

.*تشمل المصانع المنتجة والقائمة وقيد اإلنشاء
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-

-

-

COA

EOA

SOA

WOA

0.000

0.000

value

0.000

q-ratio

0.000

value

q-ratio

0.000

0.000

value

q-ratio

0.000

0.000

value

q-ratio

level

1.000

0.003

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

slope

a

0.000

0.000

1.000

0.010

1.000

0.001

1.000

0.001

irregular

0.562***

1.064*

0.523*

0.449**

β0

p-value

Test value

p-value

Test value

p-value

Test value

p-value

Test value

-

-

-

-

0.795

0.459

0.485

1.447

0.551

1.194

0.683

0.763

Normality

Parameters
β1

0.346

1.366

0.173

2.256

0.248

1.795

0.741

0.575

H(6)

0.174

7.687

0.622

3.512

0.740

2.741

0.335

0.929

Q(5,3)

Diagnostics summary

-0.122***

-

-

-0.101**

γ0

aa

0.075

aa

0.027

aa

-0.215

aa

-0.052

r(1)

r(5)

aa

0.204

aa

-0.013

aa

-0.009

aa

-0.051

0.002

0.220

0.0004

0.001

Prediction
error
variance

0.853

0.939

0.957

0.867

R^2

Model’s data fit quality

-1.00

-1.00

-1.00

-0.249* to
-0.147*

-1.00

-0.021**⤉⤉
0.060**⤉⤉

SoA

-0.077**

γ1

Notes: “-” = the coefficient is found to be insignificant, and the appropriate term is excluded from the specification; “***”, **” *” = significance of coefficient at the
1%, 5% and 10% levels, respectively; ⤉⤉= coefficient before 2010, and ⤉⤉ = coefficient after 2010 (including 2010). a if the variance of the component is zero, it is
constant over time. Normality stands for the Jarque–Bera (Jargue and Bera, 1987) goodness-of-fit test of normality, H(k) stands for the heteroscedasticity test
of residuals, Q(q,q-p) is the Ljung–Box Q test (Ljung and Box, 1978) for autocorrelations and r(i) is the Lagrange multiplier test for serial correlation (Harvey,
1989). aa = based on the number of observations, the Lagrange multiplier test’s 95% confidence limits are ∓0.371. The following dummy variables are used
accordingly: COA: pulse dummy for 1993 and 2008, trend dummy for 2000 and blip dummy for 2006–2007; EOA: step dummies for 2004, 2007 and 2015 and
pulse dummies for 2006, 2010 and 2012; SOA: pulse dummies for 2009, 2012 and 2014, level dummy for 2013 and slope dummy for 2001; WOA: pulse dummies
for 1998, 2013 and 2017 and trend dummies for 2005 and 2006; and SoA = speed of adjustment.

WOA

SOA

EOA

COA

-

Regions

Variances of disturbances

α1

 نتائج التقدير التفصيلية.)1الجدول (ب

)الملحق الثاني (ب
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)الملحق الثالث (ج

نتائج تقدير منطقة التشغيل الغربية باستخدام
نهج معامل التكامل المشترك المتفاوت زمنيا
. نتائج التقدير على المدى الطويل باستخدام نهج معامل التكامل المشترك المتفاوت زمنيا.)1الجدول (ج

gvaind

pele_indr

τ

τ2

cos(π*τ)

coefficient

0.6502

-0.1909

p-value

0.0008

0.0080

sin(π*τ)

cos(2π*τ)

sin(2π*τ)

-0.5054

2.4559

0.5363

0.0063

-0.4366

0.1479

-0.1062

-0.0527

0.0001

0.0001

0.0006

0.0016

p

q

Maximum

2

2

Statistics

440.7075

Optimal

2

2

Critical
value (1%)

15.0860

Chi-square
test

𝑡𝑡

Notes: 𝜏𝜏 = 𝑛𝑛, where t is time trend and n is sample size.The following indicator saturation dummies are selected using
Autometrics machine learning algorithm (as done with the STSM approach): pulse dummies for 1998, 2013 and 2017,
trend dummies for 2005 and 2006. Optimal values of p and q are chosen based on SIC criterion. gvaind = industrial GVA;
pele_indr = electricity price for industry in real terms.
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-1.0452

0.0026

coefficient

p-value

0.0008

p-value

0.0252

0.1433

0.0573

0.1337

d(deleind(-1))

0.0000

0.6726

0.0001

0.6774

d(gvaind)

0.8207

-0.0229

d(gvaind(-1))

0.0007

-0.1853

0.0016

-0.1954

d(pele_
indr)
0.4683

-0.0365

d(pele_
indr(-1))

0.0817

1.8954

0.0911

2.0759

τ

0.1194

-1.6140

0.1243

-1.7842

τ2

0.0819

0.1760

0.0875

0.1937

cos(π*τ)

0.0001

0.1288

0.0007

0.1343

sin(π*τ)

0.9669

0.0008

0.9325

0.0018

cos(2π*τ)

0.0008

0.0523

0.0030

0.0542

sin(2π*τ)

Notes: 𝜏𝜏 = 𝑛𝑛, where t is time trend and n is sample size. (-1) = first lagged term; d = difference operator. The same dummies used in the short-run estimations in the differenced
form. Optimal values of p = 2 and q = 2 are chosen based on SIC criterion. ect = equilibrium correction term; deleind = industrial electricity demand; gvaind = industrial GVA;
pele_indr = electricity price for industry in real terms.

𝑡𝑡

-1.0860

coefficient

Final
model

ect(-1)

GUM

. نتائج التقدير قصيرة األجل باستخدام نهج معامل التكامل المشترك المتفاوت زمنيا.)2الجدول (ج

)الملحق الثالث (ج
نتائج تقدير منطقة التشغيل الغربية باستخدام نهج معامل التكامل المشترك
المتفاوت زمنيا
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الملحق الثالث (ج)
نتائج تقدير منطقة التشغيل الغربية باستخدام نهج معامل التكامل المشترك
المتفاوت زمنيا

أوال ،اختيار التأخر األمثل بنا ًء على معيار التصنيفات الصناعية
للحصول على النتيجة الموضحة في الجدول (ج ،)2يتم ً
( ،)SICمع ضبط الحد األقصى للتأخر باثنين ( .)2ومن ثم ،يتم تحديد الحد األقصى للتأخر بمتغيرين تابعين ومتغيرات
مستقلة ،ويتم إدخال مصطلح تصحيح التوازن ( )ECTوالمتغيرات الصورية المختلفة في ( )GUMاألولي .فيما تكون
المتغيرات التابعة والمستقلة  -مع التأخيرات ،ومصطلح تصحيح التوازن ومصطلحات االعتراض المتغيرة  -ثابتة ،ويتم
تحديد مستوى الداللة بمستويات ضئيلة مختلفة حتى يتم الوصول إلى  ٪ 2.5من متغير التشبع الصوري .لم تقم
الخوارزمية باختيار أي متغيرات صورية إضافية .يتم في الخطوة التالية ،إجراء البحث النهائي عن طريق تثبيت المتغيرات
الصورية وتغيير مصطلحات االعتراض (إلغاء تثبيت مصطلح تصحيح التوازن ( )ECTوالمتغيرات المستقلة والتابعة ،فضال
عن التأخيرات) وتحديد مستوى الداللة اإلحصائية عند .٪ 10
الجدول (ج .)3نتائج االختبارات التي تقارن ما بين المديين القصير والطويل.

المدى الطويل
المدى القصير

الدخل

األسعار

اختبار والد (الفرضية الصفرية :مرونة طويلة األجل = مرونة قصيرة األجل)

0.6502

-0.1909

p-value = 0.8328

0.6726

-0.1853

p-value = 0.8949

الشكل (ج .)1االتجاه العشوائي باستخدام نهج معامل التكامل المشترك المتفاوت زمنيا (يسمى اتجاه الطلب األساسي على
الطاقة في نهج نمذجة السالسل الزمنية الهيكلية).
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المصدر :نتائج التقدير.
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نبذة عن الباحثين
جيهن ميكايلوف
زميل باحث في مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية (كابسارك) ويتولى
قيادة مشروع نمذجة استهالك الطاقة وتأثيراته في المملكة العربية السعودية ،وتشمل
اهتماماته البحثية األساسية على سبيل المثال ال الحصر ،السلسلة الزمنية لالقتصاد
القياسي واقتصاديات الطاقة والبيئة والتنمية المستدامة .كما أنه حاصل على درجة
الدكتوراه في الرياضيات التطبيقية.
ريان اليماني
محلل أبحاث أول في برنامج الطاقة واالقتصاد الكلي ولديه اهتمام خاص باقتصاديات
الموارد الطبيعية وتطوير نماذج الطاقة والنماذج االقتصادية ،ريان حاصل على بكالوريوس
العلوم وشهادة في الهندسة الميكانيكية من جامعة ميرسر األمريكية.
عبد اإلله درندري
خبير اقتصادي وباحث مشارك في مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية
(كابسارك) ،يعمل بشكل أساسي في نمذجة االقتصاد القياسي ،وتركز بحوثه على
االقتصاد الكلي والطاقة والتجارة الدولية وتدفقات االستثمار وتنمية األسواق المالية
والسياسات العامة .كما أنه حاصل على درجة الماجستير في االقتصاد التطبيقي
وبكالوريوس في االقتصاد المصرفي والمالي من جامعة نورث داكوتا األمريكية.
محمد جاويد
زميل باحث في كابسارك وتشمل اهتماماته البحثية على سبيل المثال ال الحصر التنمية
االقتصادية واقتصاديات الطاقة والبيئة والتنمية المستدامة ،وهو حاصل على درجة
الدكتوراه في االقتصاد التطبيقي.

فخري ج .حاسانوف
زميل باحث في كابسارك يتولى قيادة مشروع نموذج االقتصاد الكلي للطاقة العالمية
( ،)KGEMMوتشمل اهتماماته البحثية وخبراته نمذجة االقتصاد القياسي والتنبؤ ،وبناء
وتطبيق نماذج االقتصاد القياسي ألغراض وضع السياسات ،واقتصاديات الطاقة ،ويركز
أبحاثه بصفة خاصة على الدول الغنية بالموارد الطبيعية .فخري حاصل على درجة الدكتوراه
في االقتصاد.
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صالح التركي
مدير قسم التخطيط طويل األجل لشبكة الطلب على النظام والطاقة في الشركة
عاما في تطوير نماذج التنبؤ وسيناريوهات
السعودية للكهرباء ،ولديه خبرة عملية تبلغ ً 14
الطلب البديلة ودمج العوامل االقتصادية والديموغرافية والخارجية التي تؤثر على ذروة
الطلب ،والطلب على الطاقة في المملكة العربية السعودية .كما أنه حاصل على
الماجستير في إدارة األعمال.
ري ب .أرنيز
عاما
مهندس توقعات الحمل الكهربائي في الشركة السعودية للكهرباء ،ولديه ً 17
من الخبرة في صناعة الكهرباء ،متضمنة الخبرة المقدرة في تطوير توقعات الحمل
الكهربائي ونمذجة نظام التوزيع وتحليله ،وتخطيط نظام التوزيع .كما أنه حاصل على درجة
البكالوريوس في الهندسة الكهربائية من معهد سيبو للتكنولوجيا في الفلبين.

نبذة عن المشروع
يهدف مشروع نموذج كابسارك االقتصادي القياسي المخصص للطاقة العالمية ()KGEMMإلى تطوير أداة
لتحليل السياسات المحلية تشمل التفاعالت بين االقتصادين السعودي والعالمي ،وعادة ما تكون النماذج
المتاحة أكثر تركيزا بصفة عامة على االقتصاد العالمي (والمساهمين الرئيسيين في الناتج المحلي اإلجمالي
ً
مبسطا للغاية لالقتصادات الرئيسة المصدرة للنفط والغاز من
تمثيل
العالمي) ،وعادة ما تستخدم هذه النماذج
ً
أجل استيعاب تدفقات الطاقة في النظام العالمي .إال أنها ال تأخذ في حسبانها أهمية قطاع الطاقة في المملكة
العربية السعودية ،أو األهمية المتنامية لالقتصاد السعودي المحلي بوصفه محركا للطلب المحلي ،وبالتالي
محركا فاعال للصادرات النفطية المتاحة .لذا يقوم مركز كابسارك بتغطية القطاعات الحقيقية والنقدية والمالية
والخارجية والطاقة والعمالة في االقتصاد السعودي ،آخذا في حسبانه وجهة نظر جانب الطلب لالقتصاد فضال
عن بعض تمثيالت البيانات المأخوذة من جانب العرض .وقد تم تطوير نموذج كابسارك االقتصادي القياسي
المخصص للطاقة العالمية من قبل مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية (كابسارك) لتحقيق
األغراض التالية:
•توفير تمثيل لالقتصاد السعودي يأخذ بعين االعتبار سماته الخاصة.
•تقديم نموذج االقتصاد القياسي ألصحاب المصلحة في كابسارك لتقييم سيناريوهات السياسات
المختلفة ،مثل إصالحات أسعار الطاقة ،والتغيرات في السياسات المالية ،وآثار أنظمة أسعار النفط
المختلفة.
•ربط بيئة االقتصاد القياسي والطاقة في المملكة بنماذج االقتصاد العالمي األخرى.
يتمتع نموذج كابسارك االقتصادي القياسي المخصص للطاقة العالمية بأساس نظري سليم ،وتستند تقديراته
إلى أحدث األساليب االقتصادية القياسية المستخدمة في تطوير وتحسين النموذج .بحيث يكون من السهل
تكييف هذه المعلومات ويمكنها من معالجة أسئلة البحوث والسياسات المستقبلية.
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