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المياه،  مصادر  في  شحًا  الدول  أشد  من   – اهلل  حرسها   – المملكة  )إن 

– على ما تنتجه محطات التحلية والمصادر الجوفية  – بعد اهلل  وتعتمد 

وأغلبها غير متجدد. وهذا الواقع يوجب علينا جميعًا المحافظة الشديدة 

للعالم  أعلى  مثال  نكون  وأن  الغالية  الثروة  هذه  على  التام  والحرص 

كله في االقتصاد في استخدامها(.
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مقدمة  1

واجتماعية  اقتصادية  تصورات  بإعداد  تعنى  ربحية  غير  فكرية  حاوية  هي  االستراتيجي  للفكر  األغر  مجموعة 

معرفي.  مجتمع  إلى  السعودية  العربية  المملكة  تحول  استراتيجية  بوضع  المجموعة  قامت  وقد  وثقافية، 

نحو  العمل  منطلق  ومن  هـ(«.   1444( عام  بحلول  عالمًيّا   منافِسًا  و  منتجًا  معرفًيّا  مجتمعًا  نكون  »أن  ورؤيتها 

التحول إلى المجتمع المعرفي، وحيث أن المياه والطاقة من أهم روافد المجتمع المعرفي، قامت مجموعة 

في  المياه  صناعة  مجال  في  الفكرية  المراكز  أهم  من  تعتبر  والتي   - البشناق  أكاديمية  مع  باالتفاق  األغر 

المملكة، وأحد المنظمين الرئيسيين للمنتدى السعودي للمياه والطاقة الذي يدخل عامه الخامس- بإعداد 

المستقبلية   والرؤى  الراهن  للوضع  سريع  باستعراض  خاللها  من  يقوم  واضحة  مرتكزات  على  التقرير  هذا 

الحتياجات المملكة على ضوء الموارد المتاحة من جهة والمحددات والمعوقات المؤثرة فيها من جهة أخرى. 

وإلعداد هذا التقرير قامت أكاديمية البشناق ومجموعة األغر بعدة مبادرات لدراسة الواقع الراهن لموارد المياه 

والطاقة  للمياه  واالبتكار  المعرفة  نبع  مبادرة  البشناق  أكاديمية  أطلقت  حيث  ونوعًا،  كمًا  المتاحة  والطاقة 

األغر  مجموعة  ذلك  في  وتلتها  والكهرباء.  المياه  وزير  معالي  من  كريمة  برعاية   2010\2\  13 بتاريخ  الرياض  فى 

بإقامتها لورشة عمل »نبع المعرفة واالبتكار« في 26-27 /2010/5م، والتي استضافتها مشكورة مدينة الملك 

وقامت  الذهني  العصف  جلسات  منهجية  الورشة  هذه  في  المجموعة  تبنت  وقد  برابغ.  االقتصادية  اهلل  عبد 

بدعوة ذوي العالقة والمسؤولين وأصحاب القرار والعقول المفكرة ليكونوا روافد لهذه الدراسة، وشارك في 

تلك الجلسات ما يربو على 65 مختصًا وخبيراً على مستوى المملكة  قاموا خاللها بمناقشة ودراسة المحاور 

الرئيسية لقطاعي المياه والطاقة. وقد تم ذلك بدعوة كريمة من سمو األمير فيصل بن عبداهلل بن محمد آل 

سعود، رئيس اللجنة التوجيهية الدائمة لمجموعة األغر.

وقد تم تقسيم المشاركين إلى ستة مجموعات عمل تناولت المحاور الرئيسية للدراسة، وتوزعت كالتالي: 

بينما  القطاع،  وتطوير  بناء  في  ألهميته  نظراً   عمل  مجموعتي  له  خصصت  والذي  البشرية  التنمية  محور 

توزعت المجموعات األربع األخرى على كل من المحور المالي والمحور التقني والمحور التشريعي والقانوني، 

وأخيراً محور مساهمة القطاع الخاص في تنمية القطاعين في المملكة. 

هذا وقد اشتركت كافة المجموعات في وضع الرؤية والرسالة المستقبلية لهذين القطاعين وتحديد أهداف 

وبرامج استراتيجية لتحقيق هذه الرؤية.

تمهيد 1 . 1
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نطاق التقرير

تصوراً  ويقدم  الراهن  الوضع  مالبسات  يستعرض  االستراتيجية  ألداء  تمهيدي  تقرير  بمثابة  التقرير  هذا  يعد 

استراتيجيًا يتضمن إطار العمل المستقبلي المعتمد على المحاور الثالثة من اإلنتاج واالستهالك والتمكين. 

ونستعرض بشكل مختصر األجزاء الرئيسية للتقرير وتشمل الرؤية والرسالة وطبيعة التحديات واألخطار التي 

مستدامة  منظومة  ذي  معرفي  مجتمع  إلى  التحول  في  اإلسراع  ضرورة  إلى  تدفع  والتي  المملكة  تواجهها 

المبادرات  وبعض  العالقة  ذوي  من  المقترحة  االستراتيجية  والبرامج  األهداف  نستعرض  ثم  والمياه،  للطاقة 

السريعة المردود التي نرى إمكانية البدء في تنفيذها. كما يتضمن التقرير عرض الجهات المعنية المختلفة 

والتي يجب أن توحد جهودها لتشكيل منظومة متكاملة تحقق االستدامة.  

ويشكل هذا التقرير الخطوة األولى وتليها المرحلة التنفيذية والتي ستتضمن إقرار خطط تنفيذية للتوصيات 

المقترحة ووضع إطار زمني وتحديد آليات القياس والمتابعة لضمان تنفيذ التوصيات من قبل الجهات المكلفة.

 2  الوضع الراهن
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األمن المائي

لالحتياجات  الالزمة  المياه  ونوعية  كمية  وتوزيع  توفر  ضمان 

الصحية  والبيئة  الحية  والمخلوقات  البشر  لحياة  األساسية 

من  هؤالء  كل  وحماية  والحاالت  األوقات  جميع  في  المستمرة 

مخاطر األمطار والسيول الجارفة.

األمن الغذائي

بإمكانية  األوقات  جميع  في  الناس  جميع  يتمتع  عندما  يتحقق 

على   – واالقتصادية  واالجتماعية  المادية  الناحية  من   – الحصول 

وتناسب  الغذائية  حاجاتهم  تلبي  سليمة  أغذية  من  يكفي  ما 

أذواقهم الغذائية وتمكنهم من عيش حياة موفورة وصحية. 

الشبكة الذكية

الشبكة الذكية هي إحدى أشكال شبكات الكهرباء التي توظف 

والمستهلكين  الموردين  بين  االتجاه  ثنائي  الرقمي  التواصل 

المتصلين  المستخدمين  كل  وتصرفات  سلوك  بذكاء  وتدمج 

بها وتزودهم بمزيد من المعلومات والخيارات المتاحة وتمكنهم 

الموثوقية  من  يزيد  بشكل  والمعدات  باألجهزة  التحكم  من 

كهرباء  إمدادات  ويوفر  الكفاءة  مستوى  من  يرفع  و  والشفافية 

عنه  ينتج  بشكل  تعمل  أنها  كما  وآمنة  واقتصادية  مستدامة 

تخفيض كبير في التأثير البيئي لنظام إمدادات الكهرباء بأكمله. 

النظام الشامل للمياه

ويضعها  بالمياه  الخاصة  المحلية  األنظمة  يجمع  نظام  هو 

ضمن منظومة تشمل جميع مصادر المياه الجوفية والسطحية 

حقوق  على  الضوء  مسلطًا  المعالجة  والمياه  التحلية  ومياه 

المستخدمين وحقوق الملكية للمياه الجوفية وحق حماية البيئة 

ويضع لوائحها التنفيذية. 

الطاقة

إلى  لإلشارة  التقرير  هذا  ضمن  »الطاقة«  مصطلح  يستخدم 

والصناعي  السكني  القطاع  حاجات  لتلبية  الالزمة  الطاقة 

والزراعي للمملكة بغض النظر عن مصدرها سواء كانت أحفورية 

أو متجددة أو غيرها مالم يتم تحديد مصدرها بخالف ذلك. 

تعريفات هامة 2 . 1

مستوى الندرة الفعلية للمياه: أكثر من 75% من مياه األنهار 

هذا  المنزلية.  أو  الصناعية   واألغراض  للزراعة  مخصصة 

بمعدل  المياه  وفرة  مستوى  يربط  الذي   - للندرة  التعريف 

تعاني  ال  الجافة  المناطق  أن  يعني   -- عليها  الطلب 

بالضرورة من ندرة في المياه.

أكثر  تخصيص  يتم  للمياه:  الفعلية  مستوى  من  االقتراب 

للندرة  ستتعرض  األحواض  هذه  األنهار  تدفقات  من   %60 من 

الفعلية للمياه في المستقبل القريب.

الندرة االقتصادية للمياه: نسبة الموارد المائية حيث أن أقل 

من  من  أقل  أن  حيث  المياه  استخدام  لمعدل  نسبة  وفيرة 

لالستخدام  تخصص  األنهار  من  المستخرجة  المياه  من   %25

البشري، إال أن هناك سوء تغذية.

ندرة مياه قليلة أو معدومة: موارد مائية وفيرة نسبة لمعدل 

من  سحبها  يتم  التي  المياه  من   %25 من  أقل  االستخدام، 

األنهار تخصص لالستخدام البشري 

غير مقّدرة

تحديات الماء 2 . 2

 

الشكل 2.1: مستويات ندرة المياه حول العالم 

المصدر: التقرير السنوي للمعهد الدولي إلدارة المياه) 2008-2007(
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الماء هو منبع الحياة ونبضها المشترك بين جميع الكائنات الحية على وجه األرض. ورغم ما ثبت من قدرة الموارد المائية 

–التي ال غنى لنا عنها– على التجدد،  إال أن معينها بدأ ينضب وأضحى معرَّضا للخطر على نحو متزايد. فازدياد حاجة سكان 

العالم إلى الماء لتوفير مياه الشرب و الغذاء والمواد الخام والطاقة ال ينأى يزاحم احتياجات الطبيعة نفسها  إلى المياه 

الالزمة لتغذية النظم اإليكولوجية المهددة بشدة. ) انظر الشكل 2.1 (   

هذا ناهيك عن أننا النزال يومًا بعد يوم نلقي في النظم المائية بماليين األطنان من مياه الصرف الصحي غير المعالجة 

ومن النفايات الصناعية والزراعية. األمر الذي أدى إلى شح المياه النقية الذي يزداد مع تقلبات الطقس وتغيرات المناخ. وال 

يزال الفقراء هم أول وأكثر من يعاني من التلوث ومن نقص المياه وانعدام شبكات الصرف الصحي المالئمة.

وتشير التوقعات العالمية إلى أن األمن المائي هو بمثابة ›العدو الصامت‹ الذي بات يشكل اليوم تهديداً أكبر من األمن 

الغذائي وأزمة الطاقة واألزمة المالية. وعلى الصعيد العالمي فإن حصة الفرد من المياه بحلول عام 2060 ستكافىء %10  

فقط من حصته التي كان يحصل عليها في عام 1950. ) الشكل 2.2(

كما أن أكثر من 1.1 مليار فرد في البلدان النامية ال يحصلون على مياه الشرب اآلمنة في حين يفتقر أكثر من 2.3 مليار آخرون 

لمرافق الصرف الصحي المالئمة. ونتيجة لذلك تحدث 2 مليون حالة وفاة سنويًا، هذا ناهيك عن كون 80% من األمراض 

ذات صلة بالمياه وعما تشير إليه اإلحصائيات من أن نصف السكان في أي وقت من األوقات يعانون من أمراض متعلقة 

اآلمنة ومرافق الصرف  المياه  إدراج توفير  إلى  المستدامة  العالمي للتنمية  القمة  الوضع مؤتمر  بالمياه)1(. وقد دفع هذا 

الصحي ضمن األهداف اإلنمائية لأللفية. وهي  دعوة موجهة إلى المجتمع العالمي بأكمله للعمل على خفض نسبة 

السكان الذين ال يحصلون على مياه الشرب اآلمنة والمرافق الصحية األساسية إلى النصف بحلول عام 2015.

أما على المستوى المحلي  فإن المملكة تواجه تحديات كبيرة  فيما يخص  إنتاج وتحليه المياه والمحافظة عليها، ال سيما 

في ظل شح المياه  إقليميًا ودوليًا مما يؤكد الحاجة الماسة إلى وضع خطط ودراسات إستراتيجية وإقامة مراكز بحثية 

والتغيرات  المياه  تجديد  مصادر  انعدام  إن  المياه.  تحلية  صناعات  وتوطين  التنمية  حركة  إدارة  في  لإلسهام  وتطبيقية 

المناخية الطبيعية، وغياب مصادر ثابتة للمياه وشح األمطار في المنطقة، إضافة إلى ارتفاع تكاليف إنتاج المياه بسبب 

التقنيات التقليدية المستخدمة في محطات التحلية يضع المملكة أمام تحديات كبيرة خاصة إذا استمر الهدر الحالي 

الجائر للمياه والطاقة دون اتخاذ إجراءات تصحيحية فورية وقرارات إصالحية حاسمة.  

المائي.  األمن  لمشكلة  بالنسبة  استثناء  تشكل  ال  السعودية  العربية  المملكة  أن  نرى  أن  يمكننا  كثب،  عن  وبالنظر 

فمتوسط حصة الفرد من المياه الصادرة عن الموارد المتجددة بلغ حوالي 240 متر مكعب للشخص الواحد في عام 2010. 

ووفقا لمؤشر ندرة المياه فإن ذلك يعني أن المملكة بالفعل تحت خط ندرة المياه المعروف عالميًا1500 متر مكعب فى 

السنة. وحيث أن النمو السكاني آخذ باالرتفاع بشكل مستمر )الشكل 2.5(، فإن متوسط حصة الفرد من المياه المتجددة 

المياه  استخراج  معدل  أن  إلى  اإلشارة  فيكفي  متجددة  الغير  المصادر  بخصوص  أما   .)2.3 )الشكل  سنوي  بشكل  يقل 

الجوفية السنوي في المملكة يفوق بأكثر من أربعة أضعاف معدل تجديده. )1(

عالميًا،  المعدالت  أعلى  من  يعد  المملكة  في  والطاقة  للمياه  الفردي  االستهالك  معدل  فإن  االستهالك  حيث  من  أما 

ناهيك عن زيادة نسبة االستهالك الزراعي الذي يستنفذ نسبة 88% من إجمالي استهالك المملكة من المياه  والذي أدى 

بدوره إلى استنفاذ مصادر المياه الجوفية غير المتجددة.   .   

 الشكل 2.2: مستويات وفرة المياه على الصعيد العالمي

المصدر: مياهنا)1(

شكل 2.3: متوسط حصة الفرد السنوية في المملكة من المياه المتجددة

المصدر: مياهنا )1(
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متوسطة حصة المياه المتججدة سنويًا
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 وأن تحديات األمن المائي ستزداد بمرور الوقت لتصل إلى مستوى ينذر بالخطر حيث أن مصادر المياه محدودة في حين 

يستمر النمو السكاني ومعدالت استهالك المياه في الزيادة. )1( ) الشكل 2.4 (

القطاع  هذا  في  االستثمار  نسبة  لزيادة  والكهرباء  المياه  وزارة  وتوقعات  المياه  قطاع  في  التوسع  خطط  من  وبالرغم 

200 مليار ريال، إال أنه ينبغي زيادة هذا الحجم من االستثمار بنسبة تصل إلى  خالل السنوات العشرة القادمة ليصل إلى 

الثلث على األقل لتلبية الطلب المحلي كما أن تكلفة إنتاج المياه المحاله تزيد بنسبة تفوق الـ 50% من تكلفة إنتاج المتر 

المكعب في بعض الدول األخرى ويرجع ذلك إلى التكلفة المرتفعة للطاقة المستخدمة في أكثر من 35 محطة لتحلية 

مياه في المملكة، مما يؤكد ضرورة تطوير واستخدام تقنيات الطاقة الشمسية في تحلية المياه والتي ستسهم في 

المياه  تحلية  التقنيات  تلك  باستخدام  يمكن  حيث  المياه،  تحلية  تكلفة  خفض  ثم  ومن  الطاقة  إنتاج  تكلفة  تخفيض 

المالحة بتكلفة ال تزيد عن 1.5 ريال للمتر المكعب مقارنة بالتكلفة الحالية والتي تتراوح ما بين  2.5 إلى 5.5 ريال في المتر 

المكعب. )2(

اإلنتاجية  القدرات  لتوسيع  ضخمة  مشروعات  تمويل  فقط  يتطلب  ال  السعودي  الماء  قطاع  تحويل  أن  يتبين  هنا  ومن 

بل يتطلب أيضًا خطة تنمية وإصالح شاملة تأخذ بعين االعتبار االحتياجات التنموية والبيئية لتحقيق التوازن بين العرض 

والطلب والحفاظ على مصادر المملكة الطبيعية.

األمن الغذائي

تشير اإلحصاءات العالمية إلى أن أكثر من مليون شخص من سكان العالم الحاليين الذين يقدر عددهم بنحو 6.8 مليار 

في  المحاصيل  إنتاج  ويلبي  التعذية.)7(  سوء  من  يعانون   - أشخاص  ستة  كل  بين  من  تقريبًا  واحد  يعادل  ما  نسمة- 

الدولية بمعدل استيراد  50% فقط من احتياجات الغذاء بينما يتم استيراد ما تبقى من السوق  العربي ما نسبته  العالم 

يتراوح ما بين الـ35% و الـ %78 .)5(

وعلى المستوى المحلي، فقد ساهمت التنمية الزراعية في أواخر سبعينيات و ثمانينيات القرن العشرين في توفير األمن 

الغذائي الجزئي ودفع عجلة التطورات االقتصادية االجتماعية وزيادة إجمالي الناتج المحلي في المملكة. إال أن التوسع 

الزراعي العشوائي الساحق والضخ المفرط لمصادر المياه الجوفية غير المتجددة أدى إلى تدهور خطير في أوضاع المياه 

الجوفية في العديد من المناطق نحو مستويات تنذر بالخطر.

الدعم  كتخفيف   1993 العام  منتصف  في  التصحيحية  اإلجراءات  من  العديد  باتخاذها  لذلك  الحكومة  تصدت  وقد 

القمح بمعدل  تدريجيًا من  العام 2008 والتخلص  العلف بحلول  القمح بنسبة 75%، وحظر تصدير  المخصص لمحصول 

12.5%. ومما ال شك فيه أن اعتماد تلك السياسات قد أدى إلى تأثيرات إيجابية على ظروف المياه الجوفية إال أن التحليل 

العميق لمستقبل الماء والغذاء يشير إلى أنه ال تزال هناك حاجة ملحة التخاذ المزيد من اإلجراءات التصحيحية.)1(

ومن المالحظ أن معدل استخدام المياه ألغراض الزراعة سيصل إلى 23.868 مليون متر مكعب في العام فى المستقبل 

القريب وهو حد يتجاوز بكثير معدل االستدامة )الذي يقدر بـ 13.800 مليون متر مكعب( مما يعني أن المملكة تحتاج إلى 

تبني سياسة أكثر حزما لتحقيق االستدامة . )1(

وفي ظل ضعف الممارسات الزراعية وممارسات الري الحالية وضعف الدعم المادي والتقني ونقص المياه، سيكون من 

المائي  األمن  فإن  جدية،  إجراءات  اتخاذ  يتم  لم  وما  الغذاء.  إنتاج  في  الذاتي  االكتفاء  حد  بلوغ  المملكة  على  المستحيل 

والغذائي في المملكة العربية السعودية سيستمر في التدهور خالل العقود القادمة وذلك بسبب الزيادة الكبيرة المتوقعة 

في عدد السكان والتي يصاحبها حتما زيادة كبيرة في الطلب على الماء والغذاء. هذا عدا عن أن اآلثار  السلبية للتغير المناخي 

ستؤدي إلى تفاقم هذا الوضع. ولهذا كله يجب إعادة النظر في سياسة األمن الغذائي وسبل تحقيقها مع المحافظة على 

الغرض.   لهذا  متكاملة  منظومة  تنفيذ  ومراقبة  لوضع  حكومية  جهات  عدة  تعاون  يتطلب  وهذا  المائي  األمن 

إجمالي المياه المطلوبة

إجمالي تحلية المياه

الفجوة 

المياه الجوفية

الشكل 2.4: الفجوة بين العرض والطلب في المياه

المصدر: مياهنا )1(
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إن عملية توفير الطاقة في المملكة العربية السعودية غير مستدامة نتيجة الفجوة القائمة بين العرض والطلب واآلخذة في 

االتساع بشكل مضطرد.  

ويعتبر قطاع الطاقة حاليًا من أعلى القطاعات تكلفة من ناحية رأس المال ألسباب عدة أهمها تبني تعرفة استهالك سكنية 

منخفضة تبلغ )8 هللة/كيلو واط/الساعة(، ومحطات توليد قديمة وغير كافية عدا عن معدالت االستهالك العالية جداً. 

السلع  من  المزيد  موفراً  بالنمو  االقتصاد  فيه  يستمر  لذي  الوقت  في   )2.5 )الشكل  االزدياد  في  آخذ  السكاني  التعداد  أن  وبما 

وتشير  وحاد.  كبير  بشكل  فرد  كل  قبل  من  المستخدمة  الطاقة  نسبة  ترتفع  أن  المرجح  فمن  المنازل،  من  للكثير  الكهربائية 

من  حيث  الطويل.  المدى  على  طاقة  أزمة  سيخلق  مما   %8-7 بنسبة  سيستمر  الطلب  على  النمو  ارتفاع  أن  إلى  التوقعات 

المتوقع أن يتضاعف الطلب خالل الـ 10 سنوات القادمة وأن يرتفع مستوى الذروة بنسبة 60% ما بين العام 2008 والعام 2022 مما 

يعني ارتفاع الطلب إلى ثالثة أضعاف خالل 25 عامًا )1998-2022(. )الشكل 2.7(

نحن اليوم في حاجة ملحة للسيطرة على النسبة المتزايدة للطلب المحلي على الطاقة وعلى وجه التحديد تلك المستخدمة 

في توليد الكهرباء. كما ال بد للملكة من تبني سياسات الحد من االستهالك لتضييق الفجوة بين العرض والطلب المحلي 

على الطاقة. 

التي يتم استخدامها في دعم  النفطية  إنتاج الكهرباء وتحلية المياه، فإن األصول  وفيما يتعلق باستخدام مصادر الطاقة في 

األحفوري  الوقود  استخدام  على  كبير  بشكل  المملكة  تعتمد  حيث  سلبية.  صافية  أصول  حصيلة  لها  والماء  الكهرباء  إنتاج 

)النفط والغاز الطبيعي( في إنتاج الكهرباء والذي يولد في المقابل ضغطًا كبيراً على هذين المصدرين يؤدي إلى استنزافهما 

الصناعات  في  استنفاذه  يتم  لدينا  الطبيعي  الغاز  احتياطي  أن  كما  التصدير.  في  استغاللهما  من  بداًل  المحلي  لالستهالك 

المتنافسة التي تعتمد عليه كمادة وسيطة مما يرفع من القيمة المضافة للغاز  )الشكل 2.7(.

وبالرغم من أن المملكة تسعى إلى استخدام كافة أشكال الطاقات المتجددة والذرية، إال أن هذه الجهود ال تزال في مراحلها 

األولى وتحتاج إلى أن تفعل بسرعة لتخفيف الضغط المتزايد على استخدام الوقود األحفوري ورفع الكفاءة في استخدام الوقود 

حيث أننا ال نستطيع ببساطة االستمرار – كما هو الوضع اآلن – في حرق الوقود األحفوري بمعدل دائم ومتزايد. 

عالوة على ذلك، فإن نموذج األعمال القائم حاليًا في المملكة العربية السعودية والذي يرتكز على اإلنتاج الصناعي المعتمد 

على الوقود وعلى االستهالك يحد من االبتكار ويضعف القدرة التنافسية للصناعات المعتمدة على الطاقة كما أنه ال يستغل 

القدرات اإلبداعية المتوفرة في صناعة الطاقة المتجددة. ومن هنا فإن منظومة الطاقة الوطنية المستدامة ضرورية لتحويل 

االقتصاد السعودي بأكمله إلى اقتصاد قائم على المعرفة واالبتكار.   

تحديات  الطاقة 2 . 4

الكثافة السكانية )معدل النمو السكاني 2،3 %(

الكثافة السكانية )معدل النمو السكاني 2.0 %(

الكثافة السكانية )معدل النمو السكاني 2.0 %(

ابتداًء من 2030 معدل النمو 1.8 %

2،5  النمو السكاني في المملكة العربية السعودية

المصدر: مياهنا )1(

الشكل 2.6: الطلب المتنامي على الطاقة في المملكة

المصدر: الهيئة العامة للكهرباء واإلنتاج المشترك  )2010(

الشكل 2.7: تزايد الطلب المحلي على النفط في المملكة

المصدر: الوكالة الدولية للطاقة ) 2010 (
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االحتياجات وواقع  المعرفة واالبتكار« والتي تعكس  »نبع  إليها خالل ورشة عمل  التوصل  التي تم  الرئيسية  العناصر  فيما يلي 

الوضع الراهن آخذة بعين االعتبار مختلف العوامل المؤثرة على القطاعين )الشكل 2.8(:

 

عدم كفاءة نظام التعرفة الحالية للمياه والكهرباء. 

 

وجود فجوة بين التوجهات االستراتيجية  للدولة في مجال الطاقة والمياه واالستجابة الشعبية.

 

عدم وجود صناديق إعانة من الدولة لتنمية التقنية في مجال الطاقة والمياه مع محدودية المحفزات 

لمشاركة القطاع الخاص.

 ضعف وجود/تفعيل مراقبة النظم والتشريعات الالزمة للمحافظة على الموارد المائية وموارد الطاقة 

وترشيد استهالك المياه والطاقة.

 عدم وضوح أولويات استهالك الطاقة في ظل غياب تنويع مصادر اإلنتاج وتقنيات الطاقة المتجددة.

 

ضعف مصادر مياه الشرب. 

 

سوء معالجة مياه الصرف الصحي وعدم االستفادة  منها في الزراعة.

 

هدر الموارد المائية الطبيعية في اإلنتاج الزراعي.

 عدم معرفة حجم المياه المتجددة )الجوفية(.

 انتهاء العمر االفتراضي للعديد من محطات التحلية واحتياجها إلى معايير ومواصفات ألجهزة أكثر كفاءة

وأقل تكلفة في اإلنتاج.

 العجز في الكوادر الفنية المؤهلة الالزمة لتحقيق اإلدارة السليمة للموارد المائية.

 تغلب ثقافة المصلحة الفردية على ثقافة المصلحة العامة وغياب الوعي فيما يخص االستهالك.

 عدم وجود شبكات ذكية تساعد في كفاءة التوزيع  واالستهالك.

 ارتفاع مستويات التلوث بسبب استخدام الوقود غير النظيف وغياب المعايير البيئية. 

ملخص تحديات الوضع الراهن 2 . 5
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الشكل 2.8 : العوامل المؤثرة في قطاعي المياه والطاقة

المصدر: ورشة عمل »نبع المعرفة واالبتكار«، 2010 
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بمستقبل  يتعلق  فيما  حرجة  مرحلة  أعتاب  على  يقفان  خاص  بشكل  والمملكة  بأكمله  العالم  أن  يتبين  سبق  ما  إلى  بالنظر 

ومتشابكة  متداخلة  واحدة  كمنظومة  معًا  إليهما  النظر  يحتم  بشكل  مترابطين  القطاعين  أن  يتضح  كما  والطاقة  المياه 

األطراف. )الشكل 2.9(.

فكال القطاعين يشترك في العوامل المؤثرة على ارتفاع الطلب من تزايد نسبة االستهالك والتطور االقتصادي والنمو السكاني 

والتي تؤثر على القطاعين بشكل متواز، كما يشترك القطاعان في اعتمادهما على المصادر الطبيعية وفي تأثير سياسات 

إدارتهما على التلوث البيئي والصحة العامة. 

هذا عدا عن أن توليد الطاقة واستخراج الوقود يعتمد جزئيًا على المياه في نفس الوقت الذي تتطلب فيه تحلية المياه ومعالجتها 

واستخدامها كميات كبيرة من الطاقة.)8(

ومن هنا فإن التحول المطلوب البد وأن يتخذ منحًى شموليًا يعالج التحدي القائم من شتى جوانبه التقنية والبيئية واالقتصادية، 

ويوفر حلواًل تكاملية تشمل القطاعين وتوحد الجهود بين األطراف المعنية المختلفة لضمان التوازن بين القطاعين واالستدامة 

في كل منهما دون اإلضرار بالنظام البيئي أو البنية التحتية.

ارتباط المياه بالطاقة والحاجة إلى إطار عمل 
تكاملي مشترك بينهما

2 . 6

الشكل2.9: وضع المملكة وغيرها من الدول بالنسبة لمحوري المياه والطاقة 

2010 ،GE Energy : المصدر

المياه لقطاعي  جديد    فجر 
المملكة في   والطاقة 

3

61



على الرغم من التحديات التي تواجها المملكة إال أن تركيبة المياه والطاقة الفريدة التي لديها تفتح أمامها فرصة كبيرة إلدارة 

إلى  لالنضمام  يؤهلها  بل  فحسب  الداخلية  احتياجاتها  يغطي  ال  بشكل  منها  االستفادة  لها  يتيح  شمولي  بشكل  مواردها 

مصاف الدول المصدرة. 

الطبيعية  مواردها  إلى  إضافة  المياه  تحلية  في  وخبرتها  المتميز  الجغرافي  موقعها  خالل  من  نسبية  بميزة  المملكة  تتمتع 

كالنفط والغاز ومصادر الطاقة المتجددة خاصة الشمسية. ومن ثم فإن لدى المملكة فرصة كبيرة الستغالل الطاقة المتجددة 

في تنويع مزيج الطاقة ومن ثم توفير المياه بأسعار معقولة وتحقيق االستدامة واألمن المائي والغذائي وصواًل إلى التصدير 

والمنافسة العالمية.

القطاع  خالل  من  االبتكار  تشجيع  عبر  المعرفة  على  قائم  مجتمع  إلى  المملكة  تحويل  في  الطاقة  مزيج  تنويع  سيشارك  كما 

الخاص واالستثمار في البحث والتطوير والفوائد االقتصادية الكلية المستمدة من القيمة المضافة المحلية وخلق فرص عمل 

جديدة قائمة على التقنيات الحديثة.

وبالتالي يمكن بتبني السياسات المناسبة واالستراتيجيات المتكاملة تحويل المياه والكهرباء من مصدر تهديد اقتصادي إلى 

وسيلة لتحفيز االبتكار واإلنتاج المعرفي وتنويع االقتصاد المحلي.

يتوزع عمل االستراتيجية على ثالثة محاور هي )التمكين، اإلنتاج، االستهالك(، وتمثل هذه المحاور خارطة الطريق لتطوير وخلق 

التوازن بين العرض والطلب في قطاعي المياه والطاقة، وذلك ليس فقط من خالل التركيز على إيجاد سياسات واستراتيجيات 

بل أيضًا من خالل هيكلة النظم التشريعية ونظم التسعير للتأثير على الصناعة وسلوك المستهلك. ولتحقيق ذلك، يجب خلق 

بيئة محفزة وتوفير أدوات تقييم فعالة تسمح بتفعيل تلك السياسات واالستراتيجيات.

ويندرج ضمن كل من محاور االستراتيجية مجموعة من البرامج التي ال تركز فقط على تطوير الصناعة بل تهتم أيضًا بتمكين 

تطوير  معايير  تتضمن  أن  يجب  الصناعة  تطوير  أجندة  إن  المستهلك.  عادات  وتغيير  التحتية  البنية  وتطوير  القطاع،  شركاء 

عالمية ليس فقط بغرض تغطية احتياجات المملكة من المياه والطاقة داخليًا، بل لجعل المملكة منافسًا عالميًا في مجال 

االبتكار واالستثمار في هذا القطاع.

وعندما نتحدث عن برامج تطوير سوق االستهالك نرى بأن تغيير سلوك المستهلك يجب أن يتم بشكل تدريجي بحيث يعكس 

التعليم، وإطالق  إلى تفعيل دور  الحاجة  تبرز  المياه والطاقة والحفاظ عليها، وهنا  بإدارة موارد  متطلبات مجتمع متقدم يهتم 

حمالت التوعية والبرامج التشجيعية لتشكيل هذا السلوك بمرور الوقت.

ومن هنا فإن الهدف الرئيسي من هذه المحاور هو الوصول إلى الطرق المثلى للربط والموازنة بين المنتج والمستهلك في هذا 

القطاع، ولتحقيق ذلك نحتاج إلى وضع خطة وطنية ذات معايير دولية تدعم اإلنتاج طويل األمد لتلبية نمو الطلب على المياه 

تنفيذية للخطط   برامج  التي سينبثق عنها  االستراتيجية ودعائم كل محور  العام لمحاور  اإلطار  والطاقة. وفيما يلي نستعرض 

المستقبلية لتطوير هذا القطاع .

فرصة التحول نحو منظومة ابتكاريةفرصة التحول نحو منظومة ابتكارية

 الرؤيا والرسالة

3 . 13 . 3

3 . 2
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التوصية 3 . 6
62



نتطرق فيما يلي إلى مجموعة من المبادرات سريعة المردود والتي تدعو إلى تبني بعض الخطوات والقرارات التي ال تتطلب 

إعادة هيكلة شاملة وموارد ضخمة أو فترة طويلة لتحقيقها، حيث يمكن تنفيذها في وقت زمني قصير وتأتي بتأثير كبير في 

تطوير قطاع المياه والطاقة بتكلفة منخفضة نسبيًا، وتتمثل في التالي:   

إنشاء صندوق استثماري لشراء وتوطين التقنيات الجديدة في مجال الطاقة المتجددة والمياه لتوطينها

 واستخدامها محليًا. 

إنشاء مركز معلومات عن المياه والطاقة في المملكة مستقل عن الجهات التنفيذية. 

 تحديد الحوافز التي تقدمها الدولة لزيادة كفاءة استخدام الطاقة فوق الحد األدنى والذي يجب أن يتخطى %50.  

 تحديد وإشهار الحد األدنى لكفاءة استخدام الطاقة عند بناء أو تجديد محطات التوليد واإلنتاج وأنواع الوقود المتوفرة في 

مناطق المملكة المختلفة.

 إعادة هيكلة تعرفة المياه لتوجيه دعم الحكومة للفئات المحتاجة فى المجتمع ووضع تعرفة لالستهالك الزراعي.

3 مبادرات استراتيجية سريعة المردود . 6

.1

.2

.3

.4

.5

المراجع
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الرؤى للمجموعات الستة

المجموعة األولى:  مجتمع واعي ورائد في إنتاج وتصدير الطاقة المتنوعة وتقنيات المياه وتحقيق التنمية المستدامة لحياه أفضل.

المستدامة  التنمية  المتجددة لتحقيق  الطاقة  رائدة في  المياه والطاقة  دولة متميزة في تحقيق متطلبات  الثانية:  المجموعة 

ورفاهية المجتمع.

المجموعة الثالثة:  دولة ذات مصادر مستدامة للمياه والطاقة بمعايير بيئية عالمية تحقق جودة معيشية وتنمية شاملة.

المجموعة الرابعة: أن تكون المملكة رائدة في إنتاج وإدارة واستخدام المياه والطاقة بكفاءة واستدامة.

المجموعة الخامسة: أن تكون المملكة رائدة عالميًا في تطوير واستخدام وتصدير الحلول المستدامة والطاقة المتجددة في 

إنتاج المياه والطاقة.

المجموعة السادسة: أن تكون المملكة العربية السعودية رائدة في تنويع مصادر الطاقة والمياه التي تحقق التنمية المستدامة 

لتحقق الوطن ورفاهية ووعي المجتمع في ظل القيم اإلسالمية

الرسالة للمجموعات الستة

المجموعة األولى: توفير وتصدير الطاقة والمياه من مصادر متنوعة بأسعار مناسبة مع المحافظة على البيئة وتنمية الخبرات 

الوطنية والبحثية وتطوير صناعة مربحة وأنظمة تساعد على التنمية المستدامة.

المجموعة الثانية: العمل الجاد على تأمين المياه والطاقة من خالل بنية أساسية تتصف بالكفاءة والفعالية في االستفادة من 

الموارد الطبيعية لمستفيدين يتمتعون بالوعي بما يحقق رفاهية المجتمع وتعزيز التنمية المستدامة.

المستهدفة  للبيئة وتوفيرها بكفاءة عالية ذات تكلفة مناسبة للشرائح  تنويع مصادر طاقة ومياه صديقة  الثالثة:  المجموعة 

تجذب االستثمار المعرفي واالقتصادي مع توطين الكفاءات والبحث العلمي في تقنية الطاقة والمياه ووقف الهدر من خالل 

األنظمة والتوعية بما يحقق األمن االستراتيجي.

المجموعة الرابعة: تطوير قدرة المملكة على توفير مستوى عالي من خدمات المياه والطاقة المنتجة بشكل مستدام وصديق 

للبيئة من قبل القطاع الخاص بسعر يعكس التكلفة الحقيقة وتطبيق الدعم الذكي لمجتمع واعي وتوطين التقنيات ورفع 

كفاءة العنصر البشري وتطوير التشريعات المطلوبة.

المجموعة الخامسة: تنميه مستدامة ومتجددة للمياه والطاقة من خالل:

تأمين الماء والكهرباء لكل فرد في بيئة نظيفة.

إدارة وترشيد الطلب. 

الريادة في تحلية البحر والطاقة الشمسية.

خطة إستراتجية لتنمية مستدامة.

وضع القوانين للمحافظة على الطاقة والمياه والبيئة.

تعظيم فائدة إعادة استخدام المياه.

المجموعة السادسة: الرسالة للمجموعة السادسة تتلخص في النقاط التالية:

استخدام مصادر الطاقة المتجددة

التواصل بين المختصين والمجتمع

تبني التقنيات األكثر موائمة للمجتمع.

تحسين نمط االستهالك.

توفير التقدم الصناعي للدولة ورفاهية للمواطن.

الريادة في ترشيد وإنتاج الطاقة والمياه.

إعادة تأهيل  المناطق الزراعية  التقليدية القادرة على الديميوية في اإلنتاج الطبيعي.

المحافظة على القيم اإلسالمية فيما يخص الموارد والطاقة والبيئة.

ملحق رقم )2(: الرؤى والرساالت لمجموعات العمل الست 
المشاركة في ورشة عمل »نبع المعرفة واالبتكار«

ملحق رقم  )3( : أسماء لجنة التدقيق والمراجعة 
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