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ا من أوائل دول املنطقة التي تنبهت إلى أهمية »
ّ

إن عصب العملية االقتصادية هو الطاقة، وقد كن
ي تطبيق برامج وسياسات تضمن تنوعا متدرجا ملصادرها من شأنه تحصين بلدنا من التقلبات العاملية ف

.«األسعار، وبالتالي تكريس سيادة واستقرار قراراتنا االقتصادية والتنموية

من أقوال جاللة امللك عبد هللا الثاني ابن الحسين



وزارة الطاقة والثروة املعدنية

الرسالة

ئمدددة إعدددداد وتطدددوير ال ياسدددات والملشدددريعات امل ا
م  لتحقيدددددق أمدددددن التدددددلود بالطاقدددددة  شددددد ل م دددددتدا

واالسددددددددددتل ل األم ددددددددددل للمددددددددددوارد الطبيعيددددددددددة و ددددددددددق
.أ ضل املمارسات العاملية

تحقيق أمن التلود بالطاقة  ش ل م تدام الرؤية
واالستل ل األم ل للموارد الطبيعية



(2030–2020)املحاور الرئي ية الستراتيجية قطاع الطاقة لألعوام 



(2030-2020)لألعوام األهداف الوطنية التي ت اهم استراتيجية الطاقة
في تحقيقها



(2030-2020)لألعوام األهداف االستراتيجية  التي ت اهم استراتيجية الطاقة
في تحقيقها



(2030-2020)ال يناريوهات املقترحة الستراتيجية قطاع الطاقة لألعوام 



(2030-2020)استراتيجية قطاع الطاقة لألعوام 

2030و2020عوام ن بة م اهمة أنواع الوقود في توليد الكهرباء لألا
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2030و2020ن بة م اهمة أنواع الوقود في خليط الطاقة الكلي لألعوام 
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النتائج والتوصيات

الطاقة الكهربائية

تنويع مصادر  توليد 

الطاقة الكهربائية

دة زيادة مشاركة مشاريع الطاقة املتجد

اقة في تلطية احتياجات اململكة من الط

ميجاواط 2400الكهربائية لترتفع من 

ميجاواط عام 3200إلى 2020عام 

2030

 توليد الطاقة الكهربائية في اململكة

اعتمادا على اللاز الطبيعي والطاقة 

املتجددة واملشاريع امللتلم بها

تعزيز س مة النظام الكهربائي ور ع 

التوا رية واالعتمادية للنظام

اجراء التوسعات ال زمة للنظام 

الكهربائي 

تعزيز مشاريع الربط الكهربائي 

.القائمة وانشاء مشاريع ربط جديدة

ادخال مشاريع التخزين في النظام 

الكهربائي 

ي تخفيض الفاقد في النظام الكهربائ

ليواكب املمارسات العاملية

التحول التدريجي ألنظمة الشب ات

والعدادات الذكية 
تشجيع التوسع باستخدام وسائل 

النقل الكهربائية

تعزيز الت امل بين قطاع الطاقة 

واملياه

استدامة الوضع املالي 

لقطاع الكهرباء

االنتقال من نموذج املشتري 

الواحد الى نظام هيكلي 

. تنا س ي للقطاع

تنفيذ خارطة الطريق 

ل ستدامة املالية لقطاع 

.الكهرباء

123
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القطاع النفطي

تنويع مصادر النفط الخام

تنويع مصادر استيراد النفط 

الخام

تطوير اإلنتاج في حقل حمزه 

النفطي

استقطاب الشركات ل سمل مارا

في مجال النفط 
استقطاب الشركات ل سمل مارا

في مجال الصخر الزيتي 

ام انشاء ومد أنابيب للنفط الخ

واملشتقات النفطية

تح ين أداء قطاع املشتقات النفطية

االستمرار في  تح سوق 

املشتقات النفطية

اعتماد املواصفات العاملية 

للمشتقات النفطية 

 تح املجال لنشاط التكرير 

 ملبادئ ال وقا
ً
و قا

خدمات لوج ملية لنقل النفط 

ومشتقاته من والى الدول 

الجاورة

زيادة ال عات التخزينية  
للمشتقات النفطية

االنتقال من سوق منظم الى 

سوق مفتوح من خ ل تحرير 

أسعار املشتقات البترولية

12
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النتائج والتوصيات



اللاز الطبيعي

تنويع مصادر اللاز الطبيعي

تلطية احتياجات اململكة من 

اللاز الطبيعي من املصادر 

املتاحة

تطوير االنتاج في حقل الريشة 

اللازيا

  استقطاب الشركات ل سمل مارا

في مجال التنقيب عن اللاز 

التقليدي وغير التقليدي 

از االبقاء على خيار استيراد الل

الطبيعي امل ال عبر ميناء 

 الشيخ صباح وتقييم بدائل

(FRSU)اسملبدال 

استخدام اللاز الطبيعي في مختلف القطاعات

دعم وتشجيع استخدام اللاز 

الطبيعي واللاز الطبيعي 

عي املضلوط في القطاع الصنا

ليحل م ان املشتقات والنقل

النفطية بهدف تخفيض 

.  االنبعاثات

انشاء شب ات توزيع اللاز 

الطبيعي في املدن الرئي ية
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قةتح ين كفاءة استه ك الطا

من %( 9)تح ين كفاءة استخدام الطاقة في القطاعات املختلفة بن بة 

2030بحلول عام 2018االسته ك في عام متوسط 

.تحديث ومتا عة الملشريعات والخطط الوطنية في مجال كفاءة الطاقة

بحلول عام % 15تنفيذ برامج تح ين كفاءة الطاقة في قطاع املياه بن بة 

2025 .

 تح ين وسائل النقل وانشاء شب ات الباصات ال ريعة وشبكة نقل بال كك

.الحديدية

 تح ين كفاءة استخدام الطاقة في القطاع املنللي والقطاع الصناعي والقطاع

الحكومي والقطاع التجاري و الخدمي

1
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