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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 السيد الرئيس

 أصداب المعالي والسعادة

 السيدا  والسادة

 السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

بالتعبير  كلمة المملكة العربية السعوديةيطيب لي أن أستهل 

الذي يعد فرصة في هذا المدفل العالمي  مشاركةسعادتنا بالعن 

إلجراء حوار رفيع المستوى عن دور القوى النووية في تلبية 

احتياجا  الطلب على الطاقة في المستقبل، بما يسهم في التنمية 

المستدامة و يخفف من حدة تغير المناخ. باإلضافة إلى تبادل اآلراء 

 حول القضايا األساسية و الرئيسية في تطوير برامج القوى النووية. 

 سيد الرئيسال

نموًا مطردًا في استهالك الوقود المملكة العربية السعودية تشهد 

الطلب المتزايد على الطاقة في  ناتج عن نمو وذلك األحفوري
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تشير اإلحصاءا  والدراسا  الدديثة إلى و ،القطاع الصناعي والسكني

من المتوقع أن يتجاوز  و معدال  مرتفعة مدليًا الستهالك الطاقة،

تدلية تصل جيجاوا  و 120لطلب على الكهرباء بوتيرته الدالية ذروة ا

لذا فإن واقع  .2030ماليين متر مكعب يوميًا بدلول عام  7 المياه إلى

التنمية المستقبلية في المملكة يتطلب بناء قطاع للطاقة البديلة، 

 هاالوفاء باحتياجاتضمان استقرار مزيج الطاقة في المملكة و يمكنه

من الكهرباء والمياه المدالة والطاقة الدرارية للعمليا  الصناعية، 

 بشكل فّعال وبثقة عالية، واإلسهام في عملية التنمية االقتصادية

التي تتواكب مع المتطلبا  التي تفرضها رؤية الشاملة  المستدامة

 الطاقة مزيج في الذرية الطاقة إدخال فإن ولذلك، . 2030المملكة 

 المملكة، في الطاقة صناعة على إيجابي بشكل يؤثر وفس الوطنية

 .الطاقة قطاع فيواإلستثمار  العمل فرص إيجاد إلى يؤديو

 

 السيد الرئيس

لقد حرصت المملكة دوما على اتخاذ خطوا  مدروسة لضمان 

 السلمية في مزيج الطاقة الوطني لطاقة الذريةل اإلدخال األمثل
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في الشبكة الكهربائية على مدار اإلسهام في دعم الدمل األساس و

والتعاون على  وذلك باتباع أعلى المعايير في األمان والشفافية السنة،

 ولقد توجت هذه الجهود عبر.المستوى الوطني واالقليمي والدولي

من ( 24الوزراء في الرابع والعشرين )مجلس بإقرار  ،سنوا  عديدة

المشروع الوطني للطاقة الذرية في  شهر يوليو من هذا العام

الذرية في  الطاقةتمكين المملكة من االستفادة من بهدف  المملكة"

وتدلية مياه البدر  وموثوقيتها تعزيز مصادر الطاقة الكهربائية

ويتكون هذا  السلمية للطاقة الذرية. وغيرها من االستخداما 

 :اآلتيةعناصر المن  الوطني المشروع

المفاعال  النووية الكبيرة: حيث تقوم المملكة بإجراء   أواًل:

إلنشاء مدطة تدتوي على اثنين دراسة جدوى فنية واقتصادية 

 1000ذرية ذا  قدرة كهربائية، تقدر ما بين المفاعال  من ال

للمفاعل الواحد، ُيمكنها اإلسهام في  كهرباء ميجاواط 1600و

هذا لى مدار السنة دعم الدمل األساس في الشبكة الكهربائية ع

 إلنشاءبجانب الدراسة الفنية التفصيلية لتدديد أفضل المواقع 
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باستخدام  أفضل المعايير والممارسا  العالمية  ةهذه المدط

   والتي تتماشى مع معايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

توطين تقنيا  وبناء المفاعال  الذرية الصغيرة المدمجة:   ثانيًا:

دخلت المملكة في شراكا  استراتيجية مع مطوري تقنيا  حيث 

المفاعال  المدمجة الصغيرة؛ مع الشركاء الكوريين في تطوير 

" والتي تتميز SMARTمشروع بناء تقنية مفاعال  سمار  "

بمواصفا  أمان عالية ويمكن بناؤها في األماكن النائية 

ك فان هناك والمعزولة عن الشبكا  الكهربائية ، واضافة الى ذل

تعاون قائم  مع حكومة جمهورية الصين الشعبية في مجال 

تطوير مفاعال  الدرارة العالية المبردة بالغاز والتي تتميز هي 

األخرى بتعدد تطبيقاتها غير الكهربائية في مجال الصناعا  

 وتدلية المياه. ةالبتروكيماوي

ة: حيث يمثل هذا برنامج استكشافا  وانتاج اليورانيوم بالمملك ثالثًا:

البرنامج الخطوة االولى في طريق االكتفاء الذاتي في انتاج 

الوقود النووي وتبني تقنيا  استخالص خاما  اليورانيوم التي 

 تثبت جدواها االقتصادية.
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حيث تسعى :لسالمة النووية واالشعاعية مستقلة لإنشاء هيئة   رابعًا:

م. 2018الثالث من العام هيئة خالل الربع الالمملكة إلقرار تنظيم 

وتقوم المملكة باالستعانة بخبرا  هيئة السالمة اإلشعاعية 

( من خالل الشراكة طويلة األمد STUKوالنووية الفنلندية )

 القائمة معها حاليًا.

 الرئيس السيد

 لتنظيم المدلية القوانين من حزمة اقرار على اآلن المملكة تعمل

، وقد استقبلت المملكة بعثة الوكالة المملكة في الذرية  قطاع الطاقة

الدولية للطاقة الذرية في شهر فبراير الماضي لمراجعة هذه القوانين 

 .، التي هي  في المرحلة األخيرة لالعتماد

 لوكالة الدولية للطاقة الذرية لطلب عمل مراجعةمخاطبة ا تمكما 

 في المملكة الوطني للطاقة الذرية مشروعللمتكاملة للبنية التدتية 

كونها أهمية هذه المراجعة  وتكمن.2018في الربع الثاني من عام 

 يه الوكالة لتقييم جهود المملكةالمرجع الرئيسي الذي ستستند عل

في تهيئة البنية التدتية إلدخال الطاقة الذرية لالستخداما  السلمية 

 مع في المملكة الوطني للطاقة الذرية لمشروعوالتأكد من مواءمة ا
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مجموعة معايير دولية تتبنى  النموذج القياسي  الذي طورته الوكالة 

 الدولية للطاقة الذرية.

تأسيس بنية تدتية وطنية مستدامة بدعم وتدرص المملكة على 

اإلدارية والتقنية  التنظيمية حكومي تشمل جميع الجوانب القانونية و

ومشاركة القطاع الصناعي الوطني وكل شركاء  الوطنية و الكوادر

قرن العمل المدتملين طوال دورة حياة المشروع والتي قد تمتد إلى 

 .من الزمان

المملكة العربية السعودية ان تتدقق األهداف التي تأمل وختاما، 

نصبو إليها جميعا في عالم يسوده األمن واالستقرار واالزدهار والخير 

 لإلنسانية.

 الرئيس سيدشكرا ال


