خطة ومستهدفات الطاقة املتجددة في اململكة
Overview of Saudi Arabia’s Renewable
Energy Program
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تم رفع مستهدفات الطاقة املتجددة في اململكة Saudi Arabia significantly increased
العربية السعودية بصورة جذرية
its renewable energy targets and
long term visibility
)Planned Capacity (GW

السعات املستهدفة (جيجاوات)
Increased 5-Year
Target

رفع مستهدفات الخمسة
أعوام القادمة
Extended
visibility to 2030
رؤية طويلة املدى حتى عام
2030م
Optimized the
energy mix
الوصول إلى مزيج الطاقة
األمثل

12-Year Target
أهداف االثني عشر عاما ً القادمة

5-Year Target
األهداف للخمسة أعوام القادمة

الشمسية 58.7
املركزة CSP 2.7
الرياح Wind 16.0

27.3
الشمسية
الكهروضوئية Solar PV 40.0

7.0
20.0

2030 Target

أهداف عام 2030م
2

Revised

ّ
املحدثة

1.2
2.4

9.5
5.9
Initial

األولية

تتكامل جهود وزارة الطاقة وصندوق االستثمارات MEIM and PIF are working on
العامة لتوطين صناعة الطاقة املتجددة بصورة كبيرة
complementary tracks to promote
localization of manufacturing
Objectives
األولويات

Allocated Projects
)(% of RE Capacity

نسبة املخصص من إجمالي املشاريع

Development Approach
منهجية تطوير املشاريع

• Enable price discovery
تحديد سعر منافس لتوليد الطاقة
• Attract private
investments
جذب استثمارات القطاع الخاص

• Competitive tender
منافسات عامة
• Increasing local content
requirements
يتم رفع اشتراطات املحتوى املحلي بشكل
تدريجي

30%

• Promote market innovation
تشجيع االبتكارعن طريق املنافسة
• Fast-track localization
التسريع في توطين تقنيات الطاقة املتجددة
• Target exports of RE
equipment
تصديرمنتجات الطاقة املتجددة

• Develop Giga-scale
projects
تطويرمشاريع طاقة متجددة عمالقة

70%

• Negotiated deal with
international partner for
project development
صفقات يتم التفاوض عليها مع أكبراملطورين
واملصنعين العامليين

• Captive offtake from large
scale manufacturing (200
)GW
التزامات طويلة األمد بشراء انتاج املصانع
املحلية العمالقة ( 200جيجاوات)
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Track
املسار

Tendered by REPDO
مشاريع سيتم طرحها من قبل
مكتب تطوير مشاريع الطاقة
المتجددة

Direct Placement
by PIF
مشاريع سيتم التفاوض عليها
مباشرة عن طريق صندوق
االستثمارات العامة

5 wind and 3 solar segments can
potentially be localized in the
short to medium term in KSA
 مرتفعHigh

Short term localization target

أهداف التوطين على املدى القصير

 منخفضLow

Module
األلواح الشمسية

Long term
localization target

أهداف التوطين على املدى البعيد

Cells - الخاليا

Polysilicon
البولي سيلكون
Drivetrain
Gearbox
المحرك

Nacelle
Electrical**

Wind – طاقة الرياح

Nacelle
Housing
غطاء الباسنة

معدات الباسنة الكهربائية

Wafer
الرقاقات

Ease of Localization
سهولة التوطين

Low
منخفض
Technology:
التقنيات

Tower
البرج
Hub Assembly
تجميع المحور

Rotor
Blades
شفرات الدوار

أهداف التوطين على املدى املتوسط

Drivetrain
Others*
معدات

Nacelle
Assembly
تجميع حاوية
المحرك

Inverter
Assembly
تجميع محوالت التيار

Medium term localization target

Potential Cost
Competitiveness
التنافسية من حيث
التكلفة

3  مكونات رئيسة لطاقة الرياح و5 نستهدف توطين
مكونات رئيسة للطاقة الشمسية في اململكة على
املدى القصيرواملتوسط

Solar – الطاقة الشمسية

Notes: *) Rotor Bearings, Break System, and Main Shaft; **) Power Converter, Transformers, and Fiber-optic Cables
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High
مرتفع
GDP Impact:
األثر على الناتج املحلي

50 Mn SAR / GW
 جيجاوات/ مليون ريال سعودي50

 موقع موزعة في35 سيتم تنفيذ املشاريع في أكثر من
جميع أنحاء اململكة

Projects will be deployed in 35+
parks spread across the Kingdom

35+ parks to be developed by

Waad Al Shammal
Qurayyat

2030

Tabarjal
Rafha
DAJ
Sakaka
North Tabuk
Al Kahafah
Tabuk
Qaisumah
Al Masa'a
Sourah
Al Ghat
Unaizah
Sudair
Al-Ula Ar Rass
Shaqra
Malham
Henakiyah
Dhurma
Ghilanah
Yanbu
Khushaybi Tuwaiq
Riyadh
Al Haeer
South Yanbu Madinah
Mastoorah Mahd Aldhab Duwadimi AlQuwaiiyah
Rabigh Dhahban
Starah Al-Kharj
South Jeddah
Haden
Layla
Al Faisaliah
Al Laith
Bisha
Wadi Ad
Dawasir

Farasan

Jazan

2030  موقع بحلول عام35 سيتم تطويرأكثرمن

Spread across the Kingdom to
promote regional development

موزعة في مختلف أنحاء اململكة لتعزيزتنمية
املناطق

Technology agnostic
deployment of projects

Sharorah

اختيارالتقنيات األمثل خالل مدة البرنامج

Solar PV - الطاقة الشمسية
Wind – طاقة الرياح
CSP – الطاقة الشمسية المركزة
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قبل طرح املشاريع يتم القيام بإعداد جميع
الدراسات التطويرية األولية بهدف تعزيز فرص
التمويل وتسريع التنفيذ

Parks are being pre-developed to
boost projects bankability and
expedite execution

Pre-Development Advantages
المزايا المتحققة
Solar and wind resources well
understood
تحديد موارد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح املتوفرة

Pre-Development Studies
الدراسات التطويرية األولية
Geotechnical
الدراسات الجيوتقنية
Hydrology
الدراسات الهيدرولوجية

Land and grid information accessible
to developers
توفيراملعلومات الالزمة عن املو اقع وشبكة النقل لكافة
املطورين

Energy yield

بيانات املوارد (اإلشعاع الشمس ي وسرعة الرياح)

Grid impact
دراسة األثرعلى شبكة النقل

Level playing field between all
developers
تحقيق تكافؤ الفرص بين املطورين مما يعزز التنافسية

Environmental
دراسات األثر البيئي

Expedited project tendering and
delivery
ً
تحقيق املستهدفات وفقا لجدول زمني طموح

Permitting
التصاريح والرخص
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بحلول نهاية 2019م سيتم استكمال األعمال التطويرية By end of 2019, ~13 GW will be
األولية ملشاريع يبلغ إجمالي حجمها  13جيجاوات
pre-developed
REPDO is on track to complete all
pre-development studies for sites
with a total capacity of ~13 GW by
end of 2019
يعمل مكتب تطوير مشاريع الطاقة املتجددة ) (REPDOعلى
استكمال جميع األعمال والدراسات التطويرية األولية
ملشاريع يبلغ حجمها اإلجمالي حوالي  13جيجاوات خالل هذا
العام 2019م
”A grid “Operational System Impact
study reveals that ~13.5 GW of
renewables can be integrated
without any upgrades
من خالل دراسة أثر النظام التشغيلي على شبكة النقل تبين
أن هناك إمكانية لربط  13.5جيجاوات من الطاقة املتجددة
دون الحاجة لتعزيز الشبكة
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سيتم طرح  12مشرو ًعا خالل عام  2019بقدرة مركبة
إجمالية تصل إلى  3.1جيجاوات
خطة طرح املشاريع ملكتب تطوير مشاريع الطاقة
املتجددة (ميجاوات)

2019 Total
اإلجمالي خالل 2019م
2,225
850

12 pre-developed projects will
be tendered during 2019 with a
capacity of ~3.1 GW
)REPDO Tendering Plan (MW

تم استكمال دراستها التطويرية األولية
Pre-Developed
2019
Yanbu

ينبع

850

3,075

Wadi
Adwawser

وادي الدواسر

70
Qurrayat

القريات

40

Saad

سعد

Alfaisalia

الفيصلية

القريات

300
Alras

600
Rabigh

300

300

50

الرس

رابغ

جدة

300
Mahad
Dahab

مهد الذهب
طاقة شمسية – Solar

Qurrayat
200
Madinah

Jeddah

طاقة رياح – Wind

تم طرحها
Tendered
2017
2018

20

8

املدينة

Rafha

رفحاء

45

Dumat Al
Jandal

دومة الجندل
400

Sakaka

سكاكا

300

These activities enabled the
Sakaka tender to break the world
record on October 2nd, 2017

تتبع الوزارة أعلى املعايير العاملية لطرح املشاريع مما
ً
ً
ً
أسهم في تحقيق رقما قياسيا عامليا ملشروع سكاكا
م2017 للطاقة الشمسية في عام

LCOE (c/KWh)
)س.و.ك/التكلفة (سنت
10
163

8
2016 6

1,000

200
60

Record
2.69 4
c/kWh*

120

45

54

500
1,500

250

750

500

 الرقم القياس ي2
م2016 للعام
2.69
)س.و.ك/(سنت

300 MW
 ميجاوات300
@ 2.34 c/kWh س.و.ك/ سنت2.34

0
Jan

Jan

Feb

Feb

Mar

Mar

Apr

May May May

2017

*) Mexico; Q2 2016; 1,800 MW solar PV capacity
Source: Bloomberg NEF
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Jun

#

Jul

Oct

Solar PV Capacity (MW)

ً
كما حقق مشروع دومة الجندل لطاقة الرياح رقما
ً
ً
قياسيا جديدا في منطقة أوروبا والشرق األوسط
م2018 و أفريقيا في عام

Dumat Al Jandal also broke the
EMEA record for onshore wind
tenders on July 23rd, 2018
LCOE (c/KWh)
)س.و.ك/التكلفة (سنت
10
45

78 626

8
800

6
4

676

604

807

1,013
1,000
1,000

850

170

500
709

Bid Range
نتائج العطاءات
3.39
400

2

2.13

0
Feb Feb Feb Apr Mar Dec May Jul Aug Nov Dec Feb May Jun Jul

2015
Source: Bloomberg NEF

2017

2016
#

2018

Wind Farm Capacity (MW) – )الحجم أو القدرة المركبة (ميجاوات
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التحالف الفائزبمشروع دومة الجندل

Dumat Al Jandal winning consortium
تحالف العطاء
Bidding consortium

) كيلووت ساعة/(هللة

سعرالعطاء

Bid price (c/KWh)
Winning consortium - التحالف الفائز

EDF Renewables, Abu Dhabi Future Energy-Masdar
 شركة الطاقة الفرنسية، شركة أبوظبي لطاقة املستقبل – مصدر

2.13

Engie, Saudi Services for Electro Mechanic Works
 الشركة السعودية للخدمات الكهربائية وامليكانيكية، إنجي

2.36

ACWA Power & Martifer Renewables
 مارتفر، أكوا باور

2.69

Enel Green Power, Al Babtain Contracting
 البابطين للمقاوالت، إينل جرين باور

3.39
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