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 العمالة تواجهها اليت املشكلة طبيعة

 املواطنة
 السعودية العربية المملكة في الطاقة قطاع واقع  
 الدفط ) األوليد  الطدقد  مصددر  مد  اململكد  اسدتالك  يتزايد  
 ال وليدد  الطدقدد  هيئدد  بيدنددد  فوفدد  ،متسددد   بشددك ( والغددد 

International Energy Agency (IEA)    بلد  فقد 
 حدواي  2012 عدد  يف األوليد  الطدقد  مصدر  م  اململك  استالك 

 أكدر اململكد  أصدحت  حبيد  ،يوميدد مكددف  نطد  برميد  مكيني  4
 مسدتو  علد  والعدشدر  األوسد  الشدر  يف اخلدد  للدفط  مسدتالل 

  .األولي  الطدق  مصدر  استالك  إمجدي حي  م  العدمل



 العمالة تواجهها اليت املشكلة طبيعة

 املواطنة

 السعودية العربية المملكة في الطاقة قطاع واقع  
 2012 عدد  يف بلد  األوليد  الطدقد  مصددر  مد  اململكد  إنتدد  
 فدململكد  بدلتددي ،يوميدد مكددف  نطد  برميد  مليدو  12.5 حدواي

 شك  حي  ،والغد  الفط  م  إنتدجالد م   %32 حواي استاللك 
 فيمدد ،حمليدد الطدقد  اسدتالك  مد  %67 حدواي الدفط  اسدتالك 
 مد  %33 مشدككا  الطحيعد  الغدد  مد  إنتدجالدد كدمد  اسدتاللك 

 .االستالك  إمجدي
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 املواطنة
 السعودية العربية المملكة في الطاقة قطاع واقع  
 اململكد  اسدتالك  يف السدفو  الفمدو معد   متوسد  بلد  وحيد  
 الطدة  خدك  الكالربدد  إنتدد  لغدر  الطحيع  الغد  وسوائ  الفط  م 
 ومند  ،%28 حدواي بلغ  مرتطع  نسح  2012 وحىت 2008 م 

 الطدقدد ، فدد   %7.42 بفسددح  الكالربدئيدد  الطدقدد  علدد  الطلدد 
 ألد  547 يعددر  مد إىل 2015 عد  يف ستص  املفتج  الكالربدئي 

 برميد  مليدو  1.81 إنتدجالدد يسدتالل  ،يوميدد مكددف  نطد  برميد 
 وسدوائ  اخلد  الفط  م  برمي  مليو  حواي مفالد ،يوميد مكدف  نط 
 .الطحيع  الغد 



 المواطنة العمالة تواجهها التي المشكلة طبيعة
 السعودية العربية المملكة في الطاقة قطاع واقع  

 يف بلد  للطدقد  الفالددئ  االسدتالك  مد  الصدفدع  القطدد  نصدي أيضددا فد    
 ،الطدقد  توليد  ألغدرا  يوميدد مكددف  نطد  برميد  ألد  405 بلد  2012 عدد 

 يوميدد مكددف  نطد  برميد  ألد  ومثددنو  وأ بعد  مليدو  اسدتالك  إىل بدإلضددف 
 عشدر ومثدنيد  مليدو  حدواي وحد هد الحةوكيمدويد  الصدفدع  مفد  تسدالل  ،كلقدي 
 مد  الصدفدع  القطدد  نصدي  إمجددي جيعد  مدد .يوميدد مكددف  نطد  برميد  ألد 

 نطد  برميد  مليدو  1.49 حدواي يحلد  اململكد  يف للطدقد  الفالددئ  االسدتالك 
 الطدقد  ملصددر  اإلمجددي االسدتالك  مد  %35 يعددر  مدد أو يوميدد مكددف 
 .للطدق  اإلمجدي الفالدئ  االستالك  م  %56 وحواي ،بدململك 
 قطدد  أكدر كثددي واملواصدك  الفقد  قطدد  االسدتالك  حجد  يف يليد  

 الفططيد  املشدتقد  مد  برميد  ألد  809 بلد  استالك  حبج  ،للطدق  مستالل 
  .يوميد
 مكددف  نطد  برميد  ألد  240 بلد  اسدتالك  حبجد  السدكي القطدد  يتلدو  

 .الكالربد  م  القطد  هذا استالك  يف يتمث  معظم 
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 املواطنة

 السعودية العربية المملكة في الطاقة قطاع واقع  
 حمليدد الطدقد  علد  للطلد  املسدتقحلي  بدلتوجالدد  يتعلد  وفيمدد 

 الطدة  خدك  الطدقد  علد  الطلد  يف السدفو  الفمدو معد   فمتوسد 
  الطلد  إمجدي ف   املع   هذا ووف  %6.6 بل  2009-2012

 أ  ،يوميدد مكددف  نطد  برميد  مليدو  4.87 إىل العدد  هدذا سيصد 
 عد  يف األولي  الطدق  مصدر  م  اململك  إنتد  م  %39 يعدر  مد

2012 .  
 نطد  برميد  مليدو  3.2 إىل للطدقد  الفالددئ  االستالك  وسريتطع 

 سيسدتاللكالد يوميدد برميد  مليدو  1.82 حدواي مفالدد يوميدد مكددف 
 إىل واملواصك  الفق  قطد  استالك  سيص  فيمد ،الصفدع  القطد 
 .يوميد برمي  أل  943 حواي
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 املواطنة
 السعودية العربية المملكة في الطاقة قطاع واقع  
 رخلالدد ملصد   اململكد  اسدتالك  لفمدو العدليد  املعد ال  هدذ  

 اسدتد ا  كطدد   يف خطدري تد   عد  أسدد  بشدك  نددت  الدرئي 
 املتد ي التسدعري ظد  يف ذلد  علد  حددفز أ  غيدد  نتيجد  ،الطدقد 
 .القطدعد  كدف  ويف الطدق  مصدر  ملدتل  ج ا
 مد  روال  ألد  كد  إلنتدد  املسدتاللك  الطدقد  معد   جعد  مدد 
 العدمليد  املعد ال  أعلد  مد  واحد  اململكد  يف اإلمجددي احمللد  الفددت 
 اليدبدد  يف يتعد   ال بيفمدد مكددف  نط  برمي  2.9 إىل يص  حي 
  .فق  برمي  0.7 ،املثد  سحي  عل  ،وأملدنيد



 العمالة تواجهها اليت املشكلة طبيعة

 املواطنة
 السعودية العربية المملكة في الطاقة قطاع واقع  
 قدبلد  غدري احلدليد  الطدقد  اسدتالك  رعد  سيدسد  أ  يؤكد  مدد 

 لدرام  شددم  اصدك  إجرا  يست ع  خطرياا  هت ي اا  ومتث  لكست ام 
 كدفدد  يف اسدتالككالد وترشدي  كطدد    فدع هبد   الطدقد  رعد 

 .القطدعد 



 العمالة تواجهها اليت املشكلة طبيعة

 املواطنة
 الطاقة دعم نظام إصالح في الدولية التجارب

 اخلدد  الدفط  أسدعد  يف الكحدري اال تطدد  ومدع املدضد  العقد  خك  
 ،العددمل بلد ا  مد  الع يد  يف الطدقد  رعد  إصدك  إىل احلدجد   ا 
 تركيدد بيفالدد مد  الحلد ا  مد  عد ر يف ندجت  جتد   هفد  كدن  وق 

 الحلد ا  بعد  وحققد  ،اجلفوبيد  وأفريقيدد والرا يد  وتشديل  والطلحدني
 رو  جدند  إىل ،وإيدرا  وبدريو إن ونيسديد بيفالدد مد  جزئد  جندد 
 يف احلدد  عليد  كدد  كمدد الطدقد  رعد  نظدد  إصدك  حمدولتالد فشل 

  .املكسي 
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 املواطنة
 إيران في الطاقة دعم نظام إصالح

 رعد  نظدد  اصدك  يف العدمل مستو  عل  ع ي   جتد   هفد  أ   غ  
 املصد    الد و  يف اإلصدك  لدرام  تدد  شدح  غيدد  هفدد  أ  إال الطدقد 
 التجربد  هد  السدحي  هدذا يف إليالدد اإلشدد   ميكد  الدي األبدر  واحملدولد  للدفط 
  .اإليراني 
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 املواطنة

 إيران في الطاقة دعم نظام إصالح
 :لسححني لفد بدلفسح  جي  مثد  وه  
 املشدتقد  وتد ع  الدفط  مد  صدر اهتد عل  معتم   رول  أهند :األو  

 حمليدد أسدعد هد جعد  ج ا كحري بشك  الطدق  مصدر  م  وغريهد الفططي 
 حجد  يف كحدري مندو بدلضرو   عف  نت  ،العدمل مستو  عل  األق  بني م 

  .لكست ام  قدبل  غري بصو   الطدق  ملصدر  احملل  االستالك 
 شدرة  هفدد  فد   ،أيضدد اململكد  يف احلدد  هدو وكمدد ،أند  :الثددي 
 كحدري بشدك  للتضدر  عرضد  جيعلالدد معيشدتالد مسدتو  اجملتمدع يف واسدع 
 سدلي تدثيري أ  م  للتمدي  وحبدج  الطدق  أسعد  يف حدر ا تطد  أ  م 

 .املعيش  ووضعالد رخلالد مستويد  عل  الطدق  رع  إلصك 
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 املواطنة
 إيران في الطاقة دعم نظام إصالح

 ومسدتطي  جيد  بشدك  لد  اإلعد ار مت الدذ  اإلصدك  ويتمثد  
 إىل الطدقد اسدتالك   رعد  ويريف تد 2010ومت تطحيقد  يف ريسدمر 

 يف كحدري  فدع إجدرا  خدك  مد  أنطسدال ، الطدقد  سدتاللك مل رعد 
 الفططيد  املشدتقد  تشدم  والدي ،امل عومد  السدلعمد   الع يد  أسدعد 
 يصدر  ذلد  ومقدبد  ،اخلحدز إىل بدإلضددف  والكالربدد  الطحيعد  والغدد 
 يسدتال   Cash Transfer للمسدتاللكني شدالر  نقد   محلد 

  .ذل  جرا  هب  يلت  الذ  الضر  ع  تعويضال 
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 املواطنة
 إيران في الطاقة دعم نظام إصالح

 يسدتت  شدالر  محلد  عد  عحدد   إيدرا  أقرتد  الدذ  الفقد   والتتويد  
 الغدر  هلدذا فتتد  بفكيد  حسددبد  يف يدور  ،األسدر  أفدرار عد ر حبسد 
 السدلع أسدعد   فدع مد  ال ولد  جتفي  الذ  اإلضديف ال خ  م  بدلكدم  ميو 

 نقد   كتتويد  اإلضدديف الد خ  مد  هدذا% 50 يصدر  حبيد  ،امل عومد 
 اسدتتقد  آليد  وفد  اإلنتدد  ملفشآ  يصر  %30و ،األفرار للمستاللكني
 %20و ،للطدقد  اسدتالككالد كطدد   لرفدع جالورهدد ورعد  متويد  تسدتال  

  يددر  تواجد  لكد  ميزانيدهتدد لد ع  احلكوميد  لألجالدز  يصدر  الد خ  مد 
 .الطدق  تكلط 
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 املواطنة
 إيران في الطاقة دعم نظام إصالح

 برنددم  مد  الثدنيد  املرحلد  تطحيد  يدت  أ  املطدة  كدد  وقد  
 تقيد  تسدتال   إصدك  خطد  وفد  ،2012 عدد  يف اإلصدك 

 مسدتويدهتد مد  %90 لتعددر  حمليدد الطدقد  مصددر  أسدعد   فدع
 .سفوا  مخ  خك  عدمليد
 العقوبدد  بسدح  اإليدراي االقتصددر وضدع تد هو  أ  إال 

 الريدد  صدر  سدعر يف حدر تراجع م  علي  ترت  ومد االقتصدري 
 يوق  اإليراي الرملد  جع  التضد  مع ال  يف وا تطد  اإليراي
 التجربد  بثن  القو  ميك  حبي  ،الرندم  م  الثدني  املرحل  تطحي 
  .بع  مستكمل  غري لكفالد ندجت  اإليراني 
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 املواطنة
 تركيا في الطاقة دعم نظام إصالح

 مل والدذ  ،إيدرا  يف الطدقد  رعد  إصدك  برنددم  خدك  علد  
 وإمندد احلكدوم  الد ع  إ الد  أو احملليد  الطدقد  أسدوا  تريدر يسدتال  

 ملسدتاللك  رعد  إىل الطدقد  السدتالك  رعد  مد  الد ع  تدوير فقد 
 املددي العد   يف ختطيد  بدلضدرو   ذلد  علد  يةتد  أ  رو  الطدقد 
 اسدتال   الةكد  الطدق  رع  نظد  إصك  مشرو  ف   ،ال ول  عل 
 بشدك  الطدقد  السدتالك  احلكدوم  الد ع  وإهندد  األسدوا  تريدر
  .كدم 
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 املواطنة
  تركيا في الطاقة دعم نظام إصالح

 مد  كجدز  الثمدنيفيدد  يف الطدقد  رعد  نظد  إصك  عملي  ب أ  وق  
 الفشدد  يف احلكدوم  التد خ  مد  للتد  شددم  اقتصددر  اصدك  عمليد 

 خمتلد  يف الرئيسدي  اإلنتدد  لوحد ا  ال ولد  ملكيد  يف املتمثد  االقتصددر 
 عليد  مسديطر كدد  الدذ  الطدق  قطد  بيفالد م  والي ،واألنشط  القطدعد 

 تددرو ا  شددرك  وهدد   أسدديد متكدملدد  حكوميدد  شددرك  قحدد  مدد 
TRURAS. 
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 املواطنة
  تركيا في الطاقة دعم نظام إصالح

 تقيد  تركيدد يف الطدقد  قطدد  اصدك  برنددم  اسدتال   
 :التدلي  األه ا 

 الد ع  إهندد  خدك  مد  لل ولد  املددي الوضدع تسدني-1 
 .الطدق  مصدر  م  وغريهد الفططي  املشتقد  ألسعد  احلكوم 

  يددر  خدك  مد  الطدقد  قطدد  يف الكطدد   تد ي مد  احلد -2 
 .القطد  هذا يف احلكوم  الت خ  م  واحل  املفدفس  ح  
 االتدددر إىل االنضددمد  متطلحددد  لشددرو  االسددتجدب -3 

 .األو ويب



 العمالة تواجهها اليت املشكلة طبيعة

 املواطنة
 تركيا في الطاقة دعم نظام إصالح

 الكدمد  اإلهندد  تركيدد يف الطدقد  قطدد  إصدك  عمليد  اسدتال ف  وقد  
 طويل  ت  جيي  اصك  عملي  خك  م  الطدق  قطد  يف احلكوم  لل ع 
 كدمد  بشدك  تتتقد  ومل املدضد  القدر  مثدنيفيدد  يف بد أ  نسدحيد األمد 
 .2005 عد  يف إال
 تدرو ا  شدرك  ختصدي  خطدوا  آخدر كدند  2005 عدد  فحتلدو  
 متدمدد حدر  الفططيد  املفتجدد  أسدعد  بدلتددي وأصدحت  اسدتكمل  قد 

  .حكوم  رع  أو ت خ  أرىن رو  السو  قو  خك  م  وت ر
 وإمندد الطدقد  قطدد  يف احلكدوم  الد ع  ب هندد  تكتطد  مل تركيدد إ  بد  

 أسدعد  أصدحت  حبيد  ،االسدتالك  علد  عدليد  ضدرائ  أيضدد فرضد 
 .العدمل مستو  عل  األعل  بني م  اآل  تركيد يف املشتقد 
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 املواطنة
 تركيا في الطاقة دعم نظام إصالح

 رعد  نظدد  إصدك  أسدلو  يف كحدري اخدتك  فالفدد  مث مد  
 .وإيرا  تركيد يف الطدق 
 اصدك  برنددم  متريدر يف لةكيدد االقتصددر  الفجدد  مسد  فقد  
 مع الطدق  استالك  رع  أشكد  لكدف  تقريحد تد  اهند  علي  يةت 
  .لألسعد  شدم  ترير
 مد  قد   أكدر لتتييد  مضدطر  نطسدالد إيدرا  وجد   حدني يف 

 يعدو  ضدد  نق   توي  خك  م  ،اإلصك  لرندم  املعد ض 
 مصددر  أسدعد   فدع تدثيري عد  القطدعدد  كدفد  يف املسدتاللكني

 .عليال  الطدق 
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 املواطنة
 المملكة في الطاقة دعم إصالح واقع

 مسدتو  علد  األرىن بدني مد  اململكد  يف الطدقد  أسدعد  تعتدر 
 يف الطدقد  السدتالك  الكحدري احلكدوم  الد ع  بسدح  العددمل

  .السكي وغري السكي القطدعني
 العددمل مسدتو  علد  األقد  هد  حمليدد املشدتقد  فثسدعد  

 .فيفزويك بدستثفد 
 الطحيعد  الغدد  سدوائ  علد  الصدفدع  القطدد  ةصد  كمدد 
 حرا يد  وحد   مليدو  لكد  سدفتدا  75 يتجددو  ال مدفدط  بسدعر

 هدذا السدتالك  متد   تسدعري إىل إضددف  ،BTU ،بريطدنيد 
  .الفططي  واملشتقد  الطحيع  والغد  اخلد  الفط  م  القطد 



 العمالة تواجهها اليت املشكلة طبيعة

 املواطنة
 المملكة في الطاقة دعم إصالح واقع

 عدد  يف تقدر  الطدقد  مصددر  مد  اململكد  اسدتالك  يف املتسدد   الفمدو أمدد  
 يف الطفيد  املواصدطد   فدع هبد   الطدقد  لكطدد   السدعور  املركدز إنشدد  2010
  .االستالك  منو م  للت  حمدول  يف اململك  يف الطدق  استد ا  جمدال  خمتل 
  فدع تسدتال   محددر   أوهلدد كدد  ،املحددر ا  مد  عد ر بد طك  املركدز قدد  
 كدد  مراحد  علد  أطلقد  الكالربدئيد  للطدقد  التكييد  أجالدز  اسدتالك  كطدد  
 يف الوقدور اسدتد ا  كطدد    فدع تسدتال   ومحددر   ،2013 سدحتمر يف أوهلدد

 .2014 أغسط  يف أوهلد كد  أيضد مراح  عل  ستكو  املركحد 
 و فدع احلدرا   العدز  مواصدطد   فدع تسدتال   أخدر  محددر ا  جدند  إىل 
 اسدتالك  مفدفدذ مد  وغريهدد واإلضدد   املفزليد  الكالربدئيد  لألجالدز  الطدقد  كطدد  
 .تحدعد وتطحيقالد اقرا هد يتوقع الطدق 



 العمالة تواجهها اليت املشكلة طبيعة

 املواطنة
 المملكة في الطاقة دعم إصالح واقع

 ذا  اجلالد  خمتل  بني التفسي  يف يتمث  فري  عم  بثسلو  املركز يتميز 
 الدي املحددر ا  حدو  توافد  بفدد  بغدر  ،واخلدد  العدد  القطددعني يف العكقد 
   .املركز يطلقالد
 ملصددر  احلكدوم  الد ع  نظدد  إصك  خيد  استحعدراملكحظ أن  مت  أ  إال 
 واملطتقدر جد ا فيد  املحددل  الد ع  هلدذا مدد  غد  ،متدمد املركز عم  برندم  م  الطدق 
 يف جد ا في  محدل  منو م  اململك  تعدني  فيمد  ئي  رو  م  املفدسح  اهليكلي  إىل

  .القطدعد  كدف  يف الطدق  استالك 
 وأهد  أو  الطدقد  رعد  هيكلد  إعددر  خيدد ا  ر اسد  تكدو  أ  األوىل وكد  
 مفدسدحدا  مفتد  ا  ليكدو  جد ا مدؤهكا  جتعل  عمل  آلي  وأ  خدص  ،املركز هذا مالد 
 احلد  وسدح  اململكد  يف الوقدور رعد  برام  إصك  أسلو  حو  عد  تواف  لحفد 
 .تتدذ إصكحي  خطوا  أ  عل  تةت  أ  ميك  الي السلحي  التثيريا  م 



 العمالة تواجهها اليت املشكلة طبيعة

 املواطنة
 المملكة في الطاقة دعم إصالح واقع

 املطلدو  األيدر تدة  أ ال يتوقدع  أمهيتالدد  غد  املركدز جالدور فد   لدذا 
 الفمدو مد  احلد  يف تسددع ند أ  وال احلدليد  االسدتالك  مسدتويد  علد 
  .القدرم  السفوا  خك  االستالك  مع ال  يف اهلدئ 
 اسدتد ا  وترشدي  كطدد    فدع ميكد  ال أند  تظالدر ال وليد  فدلتجدد   
  .الطدق  رع  نظد  إصك  رو  الطدق 
 كدمد  بشدك  الطدقد  رعد  إهندد  خدك  مد  إمدد تقيقد  ميكد  والذ  
 .املثد  سحي  عل  تركيد خيد  وهو الطدق  اسو  وترير
 مبدد الطدقد  مصددر  رعد  هيكلد  يعيد  تسدعري برنددم  خدك  مد  أو 

 ،الطدقد  ملسدتاللك  رعد  إىل الطدقد  السدتالك  رعد  مد  تولد  يضدم 
 سدحي  علد  إيدرا  طحقتد  الدذ  الطدقد  رعد  نظدد  إصدك  أسدلو  وهدو
 .املثد 



 العمالة تواجهها اليت املشكلة طبيعة

 املواطنة
 الطاقة استخدام وكفاءة ترشيد لتعزيز مقترح

 السعودية العربية المملكة في
 كددلحفزي  ،الفططيد  املشدتقد  اسدتالك  علد  الكحدري الةكيدز  غد  

 عليالدد احمللد  الطلد  ومندو الفططيد  املشدتقد  تسدعري ت ي أ  إال ،وال يز 
 .الطدق  موا ر استالك  ا تطد  معضل  ضم  حكا  األسال  املشكل  تعتر
 ،تصدتي  إىل حبدجد  األسدعد  هدذ  بدث  قفدعد  كحدري حد  إىل فالفدد  
 ،نسدحيد حمد ور  الطويد  املد   علد  لدذل  االقتصددري  التحعدد  أ  كمدد

 سديةاجع ،مفدسح  بفسح  ،الفططي  املشتقد  أسعد   فع مبجرر أن  بدعتحد 
 أ  رو  ،مقحولد  معد ال  إىل يصد  أ  إىل ،تد  جييدا  احمللد  االسدتالك 

 .رائم  أضرا  الوطي بدالقتصدر يلت 



 العمالة تواجهها اليت املشكلة طبيعة

 املواطنة

 في الطاقة استخدام وكفاءة ترشيد لتعزيز مقترح
 السعودية العربية المملكة

 يف الطدقد  مدوا ر أسدعد  رعد  علد  يفطحد  ال نطسد  األمدر أ  إال 
  .الصفدع  القطد 
 الصددفدع  هبددد تتمتددع الددي الفسددحي  امليددز  عدد  يتتدد   فددجلميع 

 للقدي  متد   تسدعري خدك  مد  اختكقالد مت الي ،اململك  يف الحةوكيمدوي 
  .الطدق  وموا ر
 ،الفططيد  املشتقد  لتسعري بدلفسح  احلد  علي  مد عك  وعل  أيضدا  
 ملصددر  املتد ي التسدعري جدرا  اململكد  بدقتصددر حلقد  الدي األضدرا  فد  

 طويلد  أضدرا  وإمندد ،فقد  آنيد  أضدرا  ليسد  الصدفدع  القطدد  يف الطدقد 
 مد  والدي الطدقد  أسدعد   فدع مبجدرر تصدتيتالد ممكفددا  يكدو  لد  األمد 
 :التدلي  أبر هد



 العمالة تواجهها اليت املشكلة طبيعة

 املواطنة
 في الطاقة استخدام وكفاءة ترشيد لتعزيز مقترح

  السعودية العربية المملكة
 عليد  سديةت  الصدفدع  القطد  يف الطدق  رع  يف ختطي  حىت أو وق   أ-1 
 لحدذ  مضدطر  وسدتكو  القطدد  هدذا لوحد ا  التفدفسي  والق    الرحبي  يف حدر تراجع
 أو مسدتع   تكدو  ال وقد  أرائالدد كطدد   و فدع اإلنتد  تكدلي  لتدطي  حثيث  جالور
 .ذل  عل  قدر  
 يف الضدر  بددل  أحلد  قد  واللقدي  الطدقد  مدوا ر أسدعد  يف احلددر االخنطدد أ  -2 
 يف  أسد  توسدع أ  وغيدد  أفقيددا  توسدعالد يف تسدحح  خدك  مد  الحةوكيمدويدد  صدفدع 
 مدد  العدددمل إنتددد  مدد  %7 اآل  تفدت  اململكد  أصدحت  حبيد  ،الصدفدع  هدذ 

 الحةوكيمدويد  املفتجدد  مد  العددمل إنتدد  مد  %0 تفدت  لكفالدد األوليد  الحةوكيمدويدد 
 وهد  .اململكد  يف الصدفدع  هدذ  قيدد  علد  عدمدد 30 علد  يزيد  مدد مدرو   غد  ،املتق مد 

 التسدعري أ  بسدح  ،ةد   مل هدذا أ  إال ،الصدفدع  هدذ  لتطدو  كدفيد  مد  أكثدر فدة 
 يف للد خو  الحةوكيمدويدد  شدركد  لد   حددفز أ  وأر اخلدد  والدفط  للغدد  املتد ي

   .املضدف  القي  عدلي  املتق م  الحةوكيمدوي  الصفدعد 



 املواطف  العمدل  تواجالالد الي املشكل  طحيع 
 في الطاقة استخدام وكفاءة ترشيد لتعزيز مقترح

 السعودية العربية المملكة
 املدفدط  التسدعري خدك  مد  ،اإلنتدجيد  األنشدط  مد  للكثدري احلكدوم  الد ع -3 
 ،األنشدط  هدذ  يف اإلنتدد  تكددلي  هيكليد  يف خطدري تشدو  عفد  يفدت  ،الطدقد  ملصددر 
 أيضدد وإمندد ،احمللد  الطلد  لتلحيد  إنتدجالدد يف التوسدع فقد  لدي  ،اجمل   م  أصح  حبي 

 تزايد  يف أسدال الدذ   ،الد ع  هدذا يف الشد ي   املحدلغد  يؤكد  مدد ،للددد   لتصد يرهد
 االقتصدري  القدع   يف تفويعدا  متث  أهند يظ  مفتجد  إلنتد  الطدق  م  احملل  االستالك 

  .ندر   ملوا ر مقحو  وال مر  غري استفزا  حقيقتالد يف ه  بيفمد
 الصدفدع  القطدد  يف املسدتاللك  الطدقد  ملصددر  الح يلد  الطرصد  تكلطد  ا تطدد -4 

 بدني الطدر  يف املتمثلد  التكلطد  إىل فحدإلضددف  ،الحةوكيمدويد  الصدفدع  قطدد  يف وخدصد 
 فد   ،العدمليد  السدو  يف وسدعر  الحةوكيمدويدد  شدركد  إىل املحدد  والدفط  الغدد  تسدعري
 اإلنتدد  هدذا نصد  حدواي وتوجيد  نسدحيد الطحيعد  الغدد  مد  اململكد  إنتدد  اخنطدد 
 مد  مزيد  بدسدتالك  امليدد  وتليد  الكالربد  إنتد  إىل اململك  يضطر الحةوكيمدوي  للصفدع 
 اململكد  خسدد   يف يتسدح  مدد ،الفططيد  واملشدتقد  الطحيعد  الغدد  وسدوائ  اخلدد  الدفط 
 . الصفدع هذ  تققالد الي األ بد  أضعد  ع   تعدر  نططي  لعوائ 



 العمالة تواجهها اليت املشكلة طبيعة

 املواطنة
 في الطاقة استخدام وكفاءة ترشيد لتعزيز مقترح

 السعودية العربية المملكة
 الغدد  علد  اململكد  يف الحةوكيمدويدد  شدركد  فتصدو  مث مد  

 أسدعد هد عد  كثدرياا  يقد  بسدعر الطحيعد  والغدد  اخلدد  والدفط  املصددح 
 ،الصدفدع  هدذ  يف نسدحي  ميدز  متتلد  اململكد  أ  مطلقدد يعدي ال العدمليد 
 ،تسدتاللكالد الدي الطدقد  ملصددر  الح يلد  الطرصد  تكلطد  ا تطدد  إىل بددلفظر

 أوفقد  توسدع يف الواقدع يف تسدحح  حقيقيد  غدري مصدطفع  ميدز  جيعلالدد مدد
  غد  القطدد  هدذا شدركد  فتعد ر  ،الحةوكيمدويدد  صفدع  يف في  محدل 
 مد  حمد ور عد ر بوجدور كطد تد  ترتطدع كحدري حجد  صدفدع  قطدد  كوند 

 السدلع إنتدد  إىل الصدفدع  هدذ  توجد  مد  حد   كمدد ،املفتجدني
 لذل  مضطر  غري كوهند ،املضدف  القي  مرتطع  التقفي  عدلي  الحةوكيمدوي 

 .األولي  الحةوكيمدوي  مفتجدهتد م  عدلي  أ بد  م  تقق  مد ظ  يف



 العمالة تواجهها اليت املشكلة طبيعة

 املواطنة
 الطاقة استخدام وكفاءة ترشيد لتعزيز مقترح

 السعودية العربية المملكة في
 يراعد  ال  اسد  هدذ  يف نقةحد  الدذ  اململكد  يف الطدقد  رع  لفظد  إصك  برندم  
 :األمهي  غدي  يف حقدئ 
 فد   القطدعدد  كدفد  ويف الطدقد  مصددر  أسدعد  يف الشد ي  التد ي ظد  يف أند -1 
 مصددر  أسعد   فع م  والب  الطدق  مصدر  أسعد  يف ت  جي   فع إجرا  اجمل   غري م 

 .استالككالد كطد   و فع ترشي  عل  بقو  تشجيع ج ا عدلي  بفس  الطدق 
 ترشدي  يضدم  مدد ،الطدقد  مصددر  كدفد  يشدم  أ  جيد  األسدعد  تصدتي  أ -2 
 .استثفد  رو  القطدعد  كدف  يف الطدق  مصدر  استد ا  كطد   و فع
 املفشدآ   حبيد  علد  الطدقد  مصددر  أسدعد  لرفدع اهلدئ  السلي التثيري ظ  يف أن -3 

 تويد  علد  اإلصدك  برنددم  يشدتم  أ  البد  ف ند  األفدرار معيشد  ومسدتويد  الصدفدعي 
 السدتالك  رعد  مد  مبوجحد  الد ع  يتتدو  مفدسدح  اسدتتقد  قواعد  وفد  يصدر  نقد  
 .الطدق  ملستاللك  رع  إىل الطدق 



 العمالة تواجهها اليت املشكلة طبيعة

 املواطنة
 في الطاقة استخدام وكفاءة ترشيد لتعزيز مقترح

 السعودية العربية المملكة
 .ال ول  عل  ج ي   مدلي  أعحد  أ  اإلصك  هذا عل  يةت  أال-4 
 محلد  يف تد  جي  ختطدي  يضدم   مدي هيك  اإلصك  برندم  يضع أ -5 

 كدفيددا  وقتددا  الطدقد  مسدتاللك  يعطد  مدد ،متدمدد يتكشد  أ  إىل الفقد   التتويد 
 إىل املطدد  هنديد  يف يدؤر  لكفد  الطدقد  ملصددر  اجل يد   األسدعد  مدع للتكيد 
 .الطدق  الستالك  احلكوم  لل ع  كدم  إهند 
 برنددم  إىل أخدر  م عومد  سدلع إلضددف  إمكدنيد  هفدد  يكدو  أ -6 

  فدع تقيد  وبدلتددي اسدتالككالد ترشدي  يضدم  مدد ،مدثك واخلحز كدملد  ،اإلصك 
 .الطدق  مصدر  فق  ولي  كدف  االقتصدري  املوا ر استد ا  لكطد   شدم 



 العمالة تواجهها اليت املشكلة طبيعة

 املواطنة

 في الطاقة استخدام وكفاءة ترشيد لتعزيز مقترح
 السعودية العربية المملكة

 يكدو  أ  يلدز  ذلد  كد  ةقد  الدذ  الطدقد  رعد  نظدد  إصدك  برنددم  ف   مث م  
 تويد  األوىل مرحلتد  يف يستال   .وتركيد إيرا  يف الطدق  رع  إصك  برندجم  م  مزي 
 .الطدق  الستالك  رع  كون  م  ب الا  الطدق  ملستاللك  رع  إىل

 الد ع  يف تد  جي  ختطدي  اإلصدك  برنددم  يطدر  أ  جيد  الوقد  مدرو  مع لك  
 يتتملد  الدذ  املددي العد   معد  يتزايد  القطدعدد  كدفد  يف الطدقد  السدتالك  احلكدوم 
 كدفد  وتفتالد  كدمد  بشدك  الطدقد  أسدو  تريدر يدت  أ  إىل أنطسدال  الطدقد  مسدتاللك 
 .القطد  هذا يف احلكوم  ال ع  اشكد 
 كدفد  يف الطدقد  مصددر  أسدعد  يف كحدري  فدع إحد ا  خدك  مد  يتتق  املزي  هذا 

 تدثيري أ  عد  كدمد  بشدك  يعوضدال  للمسدتاللكني محدشدر نقد   تويد  مدع القطدعدد 
  مدي برنددم  يضدع لكفد  ،مفدسدح  اسدتتقد  آليد  وفد  علديال  الطدقد  تكلطد  لزيددر  سدلي
 أسدعد  تصدح  سدف  عشدر  مخد  مد ا  الفقد   التتويد  محلد  يف تد  جي  ختطدي  يطدر 
 .حكوم  رع  أ  عل  مشتمل  وغري متدمد حمر   هنديت  يف الطدق  مصدر 



 العمالة تواجهها اليت املشكلة طبيعة

 املواطنة

 السكني غير القطاع في الطاقة دعم نظام إصالح :أوالا 
Nonresidential Sector: 

 وسدوائ  خدد  نطد  مد  الطدقد  مصددر  خمتلد  أسدعد   فع مقدب يف   
 معد الهتد إىل فدو اا  يوصدلالد مبدد وكالربد  نططي  ومشتقد  طحيع  وغد  غد 

 .العدملي 
 الطدر  يعددر  نقد   بتتويد غدري السدكي  القطدد  مفشدآ  تعدو  
 إقدرا  قحد  عدد  آخدر يف الطدقد  مصددر  خمتلد  مد  استالككالد تكلط  بني

 وفد  نطسدالد للكميدد  مثفددا  سدتتتمل  مدد وبدني الطدقد  رعد  نظدد  إصدك 
 .اجل ي   األسعد 
 حبيد  الفقد   التتويد   محلد  يف سدفو  تد  جي  ختطدي  مدع لكد  

 ،اإلصدك  برنددم  إطدك  علد  سدف  عشدر  مخد  مبدرو  متدمددا  يتكشد 
 الدي الطدقد  تكلطد  لكدمد  متتملد  السدكي غدري القطدد  وحد ا  لتصدح 

  .حكوم  رع  أ  رو  تستاللكالد



 العمالة تواجهها اليت املشكلة طبيعة

 املواطنة

 Nonresidential السكني غير القطاع في الطاقة دعم نظام إصالح :أوالا 
Sector: 

 الدي بدملفدفسد  مرتحطددا  الفقد   للتتويد  السدكي غدري القطدد  يف املفشدآ  اسدتتقد  ويكدو  
  .مفتجدهتد هلد تتعر 
 فقد  هبدد املتددجر للسدلع املفتجد  املفشدآ  علد  الفقد   التتويد  اسدتتقد  يقصدر حبيد  

tradable goods،  السدلع أ  ،تصد يرهد ميكد  كمدد حمليددا  اسدتالككالد ميكد  الدي السدلع وهد 
 كدملفتجدد  الصدفدعي  السدلع معظد  تشدم  والدي ،املسدتو ر  السدلع ملفدفسد  عرضد  تكدو  الدي

  .وحنوهد األيد  وصفدع  واإلمسف  الحةوكيمدوي 
 non-tradable هبدد متددجر غدري السدلع ملفتجد  نقد   تويد  أ  ُيسدتت  ال بيفمدد 

goods،  معرضد  غدري هد  بدلتددي ،تصد يرهد ميكد  وال حمليددا  وتسدتالل  تفدت  الدي السدلع وهد 
 مبدد مفتجددهت  أسدعد   فدع علد  القد    لد يال  السدلع هدذ  مثد  فمفتجد  ،مسدتو ر  سدلع ملفدفسد 
 .عليال  الطدق  تكلط  ا تطد  عل  املةت  تكدليطال  ا تطد  ع  يعوضال 
 ،أسدعد ه   فدع علد  قد  هت  ال ولد  تقيد  الدي هبدد املتددجر غدري السلع مفتج  ذل  م  ويستثىن 

 ،مفتجددهت  أسدعد   فدع علد  قد  هت  تُدقَّيد  مدد بقد   نق   توي  هل  فيصر  ،مثك واملد  كدلكالربد 
 اخليدد  هدو وهدذا ،علديال  الطدقد  تكلطد  ا تطدد  عد  يعوضدال  مبدد أسدعد ه  برفدع هلد  مسد  إذا أمدد

 أسدعد  ا تطدد  عد  يعوضدال  نقد   لتتويد  املسدتتقني هد  مفتجددهت  مسدتاللك  فيصدح  ،املطضد 
 .املفتجد  تل 



طبيعة املشكلة اليت تواجهها العمالة 

 املواطنة



طبيعة املشكلة اليت تواجهها العمالة 

 املواطنة

إصالح نظام دعم الطاقة في القطاع غير السكني : أوالا 
Nonresidential Sector: 

م    𝑡يفطح  عليالد شرو  االستتقد  يصر  هلد يف السف  الي   𝑖يف هذ  احلدل  ف   املفشث  
 :يق   وف  الصيغ  التدلي   𝑦𝑖𝑡ب   تطحي  برندم  إصك  رع  الطدق  توي  نق   ق    

    

𝑦𝑖𝑡 =   𝑛
𝑗=1 𝑐𝑖𝑗0(𝑝𝑗𝑡 − 𝑝𝑗0)  

 15−𝑡

15
                        (1) 

𝑡=0,…..,15 

       𝑗 = 1,… , 𝑛 

  
  𝑖ف   محل  التتوي  الفقد   املسدتت  للمفشدث ( 1)ووف  الصيغ  التتوي  الفق   يف املعدرل   
، 𝑦𝑖𝑡 مدد  بدد   تطحيدد  اصددك  نظددد  تسددعري مصدددر  الطدقدد  يف القطددد  غددري السددكي،   𝑡السددف  يف 

سدديكو  جممددو  ضددر  حجدد  اسددتالككالد مدد  كدد  مصدد   مدد  مصدددر  الطدقدد  يف السددف  الددي تسددح  
عدد  سددعر  قحدد  تصددتي  األسددعد   𝑡إقددرا  تصددتي  األسددعد  يف فددر  سددعر ذلدد  املصدد   يف السددف  

مضروٌ  مبعدم  ختطي  ت  جي  سفو  ي فع بدجتد  تكش  هذا التتوي  خدك  مخد  عشدر  سدف ،  
سدف  علد  بد   إطدك  الرنددم  تصدح  األسدعد  حمدر   متدمدد ومرتحطد  مبعد الهتد يف  15حبي  أن  مبرو  

 .السو  العدملي  ويفتال  ك  رع  حكوم  الستالك  الطدق  يف هذا القطد 



 العمالة تواجهها اليت املشكلة طبيعة

 املواطنة

 السكني غير القطاع في الطاقة دعم نظام إصالح :أوالا 
Nonresidential Sector: 

 أ بعد  سديتق  السدكي غدري القطدد  يف الطدقد  رعد  لرنددم  اإلصدك  فالدذا 

  : ئيس  مكدس 

 بد   بعد  الطدقد  مصددر  اسدتالك  حبجد  مدرتح  غدري التتويد  الفقد   كدو -1
  فدع إىل السدكي غري القطد  مفشآ  سي فع الطدق  رع  نظد  إصك  برندم  تطحي 

 مدد وبقد   ،أسدعد هد يف الكحدري اال تطدد  ظد  يف الطدقد  ملصددر  اسدتد امالد كطدد  
 أ  تسدتطيع فشدرك  ،اإلجدرا  هدذا مد  مدليددا  مسدتطي   تكدو  مدد بقد   ذلد  يف تدفج 

 التتويد  يف السدفو  االخنطدد  نسح  ع  تزي  بفسح  الطدق  استد ا  كطد   م  ترفع
 حققتد  مدد علد  املكدفدث  مد  ندو  ذلد  وسديكو  إضدديف لدرب  حمققد  سدتكو  الفقد  

 أال ضدمد  جد ا املالد  مد  أ  إال ،الطدقد  ملصددر  اسدتد امالد كطدد   يف تسد  مد 

 ختطدي  يلدز  احلدلد  هدذ  ويف ،إنتدجالدد يف اخنطدد  عد  نددت  الةاجدع هدذا يكدو 
  .الفسح  بفط  الفق   التتوي 



 العمالة تواجهها اليت املشكلة طبيعة

 املواطنة

 السكني غير القطاع في الطاقة دعم نظام إصالح :أوالا 
Nonresidential Sector: 

 إىل فقد  لدي  الصدفدع  القطدد  سدي فع الطدقد  مصددر  أسدعد  يف والطدو   الكحدري الرفدع-2  
 األرا  كطدد   لرفدع أيضدد وإمندد ،الطدقد  ملصددر  اسدتد ام  كطدد   لرفدع وحثيثد  سدريع  جالدور بدذ 

 ةققالدد الدي املضددف  القدي  لتعظدي  حثيثد  جالدور وبدذ  اإلنتدد  تكددلي  خمتلد  وخطد  عد  بشك 

 ال بصدو   التفدفسدي  ق  تد  علد  للمتدفظد  التكفولدوج  حمتواهدد وتطدوير مفتجدتد  تفويدع خدك  مد 
  .الطدق  مصدر  أسعد  يف وت  جي  حم ور سفو   فع خك  م  تقيقالد ميك 

 التعدوي  تسدتطيع كوهندد ،هبد املتدجر غري للسلع املفتج  للمفشآ  نق   توي  مف  ع  -3

 املفشدآ  هلدذ  املق   الطدق  رع  أ  يعي ،مفتجدهتد أسعد   فع خك  م  تكدليطالد يف اال تطد  ع 

 .الرندم  إطك  فو  سيفتال 

 ،ال ولد  علد  إضدديف مددي عد   أ  الطدقد  رعد  لفظدد  اإلصدك  هدذا علد  يةتد  ال-4
 رعد  أقصد  حبد  تسددو  الرنددم  مد  األوىل السدف  يف ملسدتتق  للمفشدث  الفقد   التتويد  فتكلطد 

 ومعد ال  األسدعد  بقد  لدو فيمدد الطدقد  مد  اسدتالككالد لقدد  ال ولد  ستتتمل  كدن  الذ  الطدق 

 خك  متدمد يفتال  حبي  ت  جييدا  سيفدط  التتوي  هذا أ  إال ،السدبق  مستويدهتد عف  االستالك 

  .عدمد عشر مخس 



 العمالة تواجهها اليت املشكلة طبيعة

 املواطنة

 السكني القطاع في الطاقة دعم نظام إصالح :ثانيا  

Residential Sector: 
 فد   ،السدكي غدري القطدد  يف الطدقد  السدتالك  بدلفسدح  احلدد  هدو كمد 

 السدكي القطدد  يف املسدتاللكني علد  والكالربدد  الفططيد  املشدتقد  أسدعد   فع

 اجملتمدع يف واسدع  شدرة  تكدو  ال قد  مدليددا  عحئددا  سيشدك  عدليد  مبعد ال 

 .تمل  عل  قدر  

 ةطدز الطدق  مصدر  أسعد  يف كحري  فع م  الب  نطس  الوق  يف أن  إال

 .للطدقد  اسدتالككال  وترشدي  كطدد    فدع علد  القطدد  هدذا يف املسدتاللكني
 املشدتقد  أسدعد  يف كحدري  فدع إحد ا  مد  فكبد  ذلد  كد  لتتقيد  

 تمد  مفدسدح  اسدتتقد  آليد  وفد  نقد   تويد  مقدبد  والكالربدد  الفططيد 

 مسدتويد  علد  الطدقد  مصددر  أسعد  لرفع السلي املدي األير م  املستاللكني

 يف الطدقد  ملسدتاللك  بد ع  الطدقد  اسدتالك  رعد  نستح   أ  أ  ،معيشتال 
  .السكي القطد 



 العمالة تواجهها اليت املشكلة طبيعة

 املواطنة

 السكني القطاع في الطاقة دعم نظام إصالح :ثانيا  

Residential Sector: 
 :ولتت ي  التتوي  الفق   يف القطد  السكي لفطر  أ 

 𝑡 =   إصك  نظد  رع  الطدق ع ر السفوا  الي مر  مفذ إطك  برندم. 
𝑗==   ال يز ، الكالربد ، كدلحفزي مص   الطدق  الذ  يستاللك  القطد  السكي ،
أو أ  مصددد   آخدددر مددد  مصددددر  الطدقددد ، أو أ  سدددلع  أخدددر  تددد    ضدددم  برنددددم  

مصددر  مد    𝑛التتوي  الفق   كدملد  واخلحز عل  سدحي  املثدد ، ونطدة  وجدور عد ر
 .الطدق  الي يت  استالككالد يف القطد  السكي

𝑐𝑟𝑗0==  الطدقدددد  مدددد  مصدددد   اسددددتالك  القطددددد  السددددكي إمجدددددي𝑗   يف السددددف
 .إصك  نظد  رع  الطدق األخري  قح  ب   برندم   

𝑝𝑗0==  مص   الطدق  سعر𝑗  يف آخر سف  قح  ب   برندم  رع  الطدق . 

𝑝𝑗𝑡==  مصدد   الطدقدد سددعر𝑗   السددف يف𝑡    بدد   برندددم  إصددك  رعدد  مدد
 .الطدق 

𝑦𝑟𝑡 ==   للقطد  السكي يف السف املستت  الفق   إمجدي التتوي𝑡    ب   م
 .برندم  إصك  رع  الطدق 

 



 العمالة تواجهها اليت املشكلة طبيعة

 املواطنة

 السكني القطاع في الطاقة دعم نظام إصالح :ثانيا  

Residential Sector: 
مدد  بدد   تطحيدد    𝑡طدد  هددذ  احلدلدد  فدد   إمجدددي التتويدد  املسددتت  للقطددد  السددكي يف السددف ف

 : ، والذ  يت  تق ير  وف  الصيغ  التدلي 𝑦𝑟𝑡الرندم  سيكو  

  
𝑦𝑟𝑡 =   𝑛

𝑗=1 𝑐𝑟𝑗0(𝑝𝑗𝑡 − 𝑝𝑗0)  
 15−𝑡

15
                      (2) 

𝑡=0,…..,15 

       𝑗 = 1,… , 𝑛 

 
فدددد   محلدددد  التتويدددد  الفقدددد   املسددددتت  ( 2)صدددديغ  التعددددوي  الفقدددد   يف املعدرلدددد   قدددد  ووفدددد  

بد   تطحيد  اصدك  نظدد  تسدعري مصددر  الطدقد ،  مد    𝑡للمستاللكني يف القطد  السكي يف السف 
𝑦𝑟𝑡  سديكو  جممدو  ضدر  مقد ا  اسدتالك  القطدد  السددكي  مد  كد  مصد   مد  مصددر  الطدقدد ،

عد  سدعر  قحد   𝑡يف السف  الدي تسدح  إقدرا  تصدتي  األسدعد  يف فدر  سدعر ذلد  املصد   يف السدف   
تصددددتي  األسددددعد  مضددددروبدا يف معدمدددد  ختطددددي  تدددد  جي  يف التتويدددد  الفقدددد   السددددفو  يدددد فع بدجتددددد  

 .سف  عل  إطك  برندم  إصك  نظد  رع  الطدق  15تكشي  بدستكمد  
 



 العمالة تواجهها اليت املشكلة طبيعة

 املواطنة

 السكني القطاع في الطاقة دعم نظام إصالح :ثانيا  

Residential Sector: 
 فسديكو   𝑡 السدف يف   𝑦𝑟𝑖𝑡أمدد املحلد  املسدتت  لكد  فدرر يف القطدد  السدكي

للتتويد  الفقد   يدت  احلصدو  عليد  مد  خدك  قسدم  ُمسدتت  محل  متسدٍو لك  فرر 
  𝑃𝑜𝑝عل  ع ر املستتقني  𝑦𝑟𝑡إمجدي التتوي  املستت  للقطد  السكي 

 

    𝑦𝑟𝑖𝑡 = 𝑦𝑟𝑡/𝑃𝑜𝑝                             (3) 
  

فد   كد  مدواط  مسدتت  ةصد  خدك  السدف  األوىل مد  ( 3)ووف  املعدرل   قد  
ب   تطحي  برندم  إصك  رع  الطدق  عل  توي  نق   يعدر  كدم  اإليرار اإلضديف 
الددذ  يقدد   أ  ال ولدد  حققتدد  مدد   يدددر  أسددعد  الطدقدد  الددي يددت  اسددتالككالد مدد  قحدد  
املسددتتقني يف القطددد  السددكي مقسددومدا علدد  عدد ره ، أ  أندد  سدديكو  هفددد  تو يددع 
متسدددو بددني عمددو  املسددتتقني، مث يةاجددع التتويدد  الفقدد   حبيدد  يتكشدد  متدمددد بعدد  

 .عد  عل  ب   تطحي  الرندم  15مرو  



 العمالة تواجهها اليت املشكلة طبيعة

 املواطنة

 السكني القطاع في الطاقة دعم نظام إصالح :ثانيا  

Residential Sector: 
 لد  وكوهن  اململك  يف األجدن  املقيمني نسح  ا تطد  إىل وبدلفظر 
 تويد  مطلوبددا  يكدو  لد  ف ند  نقد   تويد  أل  مسدتتقني يكوندوا

 .السكي القطد  مستاللك  إىل اإليرارا  فر  كدم 
 بد   مدع محدشدر  سديفال  الد ع  هدذا مد  كحدري جدز  أ  يعدي مدد

 الفقد   التتويد  السدتتقد  بدلفسدح  أمدد .اإلصدك  برنددم  تطحيد 
 يدت  حبيد  ،اإلمكدد  قد   املدواطفني لكدفد  شددمكا  يكدو  أ  ففقدة 

 إال ذلد  مد  يستثىن وال ،أفرارهد ع ر حبس  أسر     لك  الصر 
 كحدري رعد  تكدو  علد  يسددع  مدد ،جد ا املرتطعد  الد خو  أصدتد 

 .عقحد  رو  وتفطيذ  اقرا   يسال  اإلصك  لرندم 



 العمالة تواجهها اليت املشكلة طبيعة

 املواطنة
 خاتمة  

 الطدقد  علد  الطلد  يف الفمو مع ال  أ  م  ش  أرىن هفد  لي  
 ، مدد جيعد  إصدك  نظدد  لكسدت ام قدبلد  وغدري جد ا مرتطعد  اململكد  يف

 . رع  الطدق  يف اململك  أولوي  قصو  ال تتم  التثخري
برندددم  إصددك  لفظددد  رعدد  الطدقدد   ال  اسدد  هددذ  اقةحدد  وقدد  

وإهندد  الد ع   الطدقد  مسدتاللك  ومحديد  األسدعد   فدع بدني جيمدعبدململكد  
 هنديتد  يف يتكشد  سدف  عشدر  مخد  م ت  إصك  برندم  وف احلكوم ، 

 الطدقد  مصددر  خمتلد  أسدعد  وتصدح  الطدقد  الستالك  احلكوم  ال ع 
 .عدمليد مع الهتد مع ومتوائم  والطل  العر  لقو  وختضع حمر  
   



 العمالة تواجهها اليت املشكلة طبيعة

 املواطنة
 خاتمة  

  فدع إجدرا  لتطددر  مفدسد  أسدلو  بثند  املقدة  هدذا وميتدد    
 الطلد  مسدتويد  علد  يدؤير ال الطدقد  مصددر  أسدعد  يف تد  جي 
 .مقحول  صو   بث 
 يف وآي كحدري  فدع خدك  مد  فقد  ممكد  التدثيري هدذا فمثد  
  .الطدق  مصدر  أسعد 
 اقةحتد  الدذ  الطدقد  رعد  نظدد  إصدك  لرنددم  الزمي امل    
 أ  وميكد  ،ملزمد م   لي  عدمد عشر مخس  والحدل  ال  اس  هذ 
 قد  مدد حبسد  ،ذلد  مد  اق  أو أطو  املدتد   الزمفي  الطة  تكو 
 السدكي القطددعني يف املسدتاللكني لتكيد  مفدسدح  فدة  أند  يُدر 
 .الطدق  أسعد  ا تطد  مع السكي وغري



وتقدير شكر  
           

 

إصغدئك  حس  لك  أشكر  


