


دراسة الربط الكهربائي العربي الشامل وأهم نتائجها

األطر المؤسسية والتشريعية إلنشاء السوق

لكهرباءالعوائد االقتصادية المتوقعة من إنشاء السوق العربية المشتركة ل

مذكرة التفاهم إلنشاء السوق العربية المشتركة للكهرباء

الخطوات القادمة



صدور أول قرار 
على مستوى القمة

تكليف للمجلس
بإعداد دراسة

بدء االجتماعات مع 
ب البنك الدولي والمكت
ى التنفيذي يوافق عل
تجزئة الدراسة 

إطالق الدراسة

اعتماد نتائج 
الدراسة

صدور قرار مجلس 
الجامعة بالموافقة 
على إنشاء السوق

رة التوقيع على مذك
التفاهم ودخولها 

حيز النفاذ

2001

2010

2005 -
2007

2014

2012

2016

2017

يهية تشكيل اللجنة التوج

وفريق عمل متخصص

(قانوني/مالي/فني)

ق تطوير وإعداد وثائ

السوقلحوكمة

يالزمنالتسلسل



الشبكات الكهربائيــة العربيـــةربط

وغازنفطمنالعربيالوطنفيالطاقةمصادرتنوع
.متجددةومصادرطبيعي

علىالطلبفيوالسنويوالفصلياليومياالختالف
.العربيةالدولبينالطاقة
.بيةالعر األقطارمستوىعلىاألقصىالحملأوقاتتفاوت

ظروف مهيئة



ربط الشبكات الكهربائيــة العربيـــة

لتقليلنتيجة  ءالكهرباتوليدقطاعفياالستثمارحجمتقليل
.دولةلكلالكهربائيةالتوليدمحطاتفياالحتياطي
بماالتوقيتواختالفالذروةأوقاتاختالفمناالستفادة
.بطةالمرتالشبكاتبينتبادلهاالممكنالقدرةبزيادةيسمح
فيعمالدبتقديمواعتماديتهاالكهربائيةاألنظمةكفاءةزيادة
.الطوارئحاالت
لنقشبكاتإنشاءفيالكهربائيالربطشبكاتاستغالل
.المرتبطةالدولبينالمعلومات

ةعوائد اقتصادية وفني



الدراسة 
ط الشاملة للرب
الكهربائي

استكمال 

مشروعات 

الربط 

الكهربائي 
تهالعربي وتقوي

العربي الشامل دراسة الربط الكهربائي 



ائتالف االستشاري
(  الكهرباء)شركة شيسي اإليطالية 

(الغاز)شركة رامبول الدنماركية 

تكلفة أمر التغيير+ مليون دوالر 1.3قيمة العقد

الفترة /مدة العقد 

ةالتي تغطيها الدراس
2030-2012من /  شهر 20حوالي 

نطاق الدراسة

ات نقل مهام رئيسية تتضمن توقعات الطلب، تحليل شبك7

ية للغاز، تخطيط انتاج الطاقة، تحليل البنى التحتالكهرباء،

...

العربيةمعظم الدولالمشاركةالدول

(ازكهرباء، غ)عن طريق ضباط االتصال من الدول العربية البياناتتوفير

نتائج الدراسة 

(لالسيناريو المفض)

مشروعات للغاز3+مشروعات للربط الكهربائي 7

نشاء ضرورة اإلسراع بوضع األطر المؤسسية والقانونية إل

سوق عربية مشتركة للكهرباء

معلومـات حول الدراســــــــة



العام المتوقع 
للخدمة

الدول المشمولة 

2017 مصر–ليبيا -1

2020 تونس –ليبيا -2

2020 االردن–السعودية -3

2025 اليمن–السعودية -4

2020 الكويت–العراق -5

2020 مصر –االردن -6

2020 سوريا-االردن -7

تقحرحةاملشروعات امل/ األول والثانياجلزئني–الكهربائي الربط دراسة 

حةمشاريع الغاز الطبيعي املتقحر-2حةمشاريع الربط الكهربائي املتقحر-1
العام المتوقع 

للخدمة

المشروع

2017 انبوب للغاز بين-1
العراق والكويت

2018 انبوب للغاز بين-2
ليبيا ومصر 

2018 محطة الستقبال -3

ل الغاز الطبيعي المسا
في البحرين
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2030-2012في تكاليف التوليد خالل الفترة المقدرالوفر

بدون ربط كهربائي لالسيناريو المفض

127

$ مليار

مليار دوالر7

تكاليف استثمارية

مليار دوالر120

تكاليف تشغيلية

والي باإلضافة إلى وفر إضافي يقدر بح

ث انبعالخفض مليار دوالر نتيجة 11
الضارة بالبيئةالغازات

كالتاليةموزع

للوفورات تقدرPVالقيمة الحالية 

 $مليار35بحوالي 



4

72.6

107
111.4 112.3

اآلن 2015 2020 2025 2030*

(س.و.ت)إجمالي الطاقة المتبادلة بين الدول العربية على خطوط الربط 

2014عرضت نتائج الدراسة في يناير *



بققادل العربيققة مققن خققالل تسققهيل عمليققة تفققي المنطقققة التنميققة المسققتدامة تحقيققق .  1
.الكهربائيةالطاقة 

طقةالمنتهيئةوالعربيالطاقةقطاعتواجهالتيالمستقبليةالتحدياتمواجهة.2
.العالميةالطـاقةأسواقمنظومةفيللدخول

معدالت الجابهةموالدول العربية للمصادر لجميع المتكاملالتخطيط عزيز مفهومت. 3
.ةالكهربائيالعالية لنمو الطلب على الطاقة 

خدماتريوفبماالكهربائيةللطاقةالتجاريالتبادللعملياتالعلميةاألسسوضع.4
.عربيمواطنلكلمقبولةوبأسعارالجودةعاليةالطاقة

العربية المشتركة للكهرباءأهداف السوق 



أطر

قانونيـــة 

وتشريعية

ومؤسسية

بنى
تحتيـــة

السوق العربية المشتركة للكهرباءمتطلبات

التفــــاهممذكرة•
الطريقوخارطة

ــةالعامـاالتفاقية•

قالسواتفاقيــــة•

ية اللجنة االستشار•
بية والتنظيمية العر

المشتركة
لجنــة مشغلي •

النظم

دراسات 

جدوى

بيانات

ومعلومات

مشروعات

قائمة



السوق العربية المشتركة للكهرباء
الوثائق الرئيسية –اإلطار التشريعي والمؤسسي 

وهييييييي  و   ييييييي  

  باللغيييي  بل  ب يييي

:وتشمل

  س اسيبلتزبم•

بتح  يييييييييييييييييي  

بلتكاميييييييييييييييييل 

للسييييييييييييييييييي   

بل  ب ييييييييييييييييي  

بلمشييييييييييييت    

.للكه باء

بألسيييييييييييييييييي  •

بل ان ن ييييييييييييييي  

للس  

وه  و   ي  اامي  

ب ييي  بييياللغت ل بل  

وبإلنكل زييييييييييييييييي  

:وتتضمل

.أهدبف بلس  •

بلمبيييييييييييييييييييا   •
بالست شيييييييا ي 

لتطييييييييييييييييييي ي  
.بلس  

تشيييييييييييييييييييييك ل •
مؤسسييييييييييييييا  
بلسييييييييييييييييييييي   
وأ وبرهيييييييييييييييا 

.ومسؤول اتها

غييييي ةوهيييييقةوبالييييي ة    
فةاإلنج ازايييي ةو  يييي
رافهيي ةكافايي ة نفايي ة  

ةة ال  زامييي لةا م ييي  
مةفيييييقةمييييي كرةةا  فييييي ه
،ةواال ف قاييييييي ةا   مييييييي 
كم ة غ يقةا جواني 
ا  ج رايييييييييي ة   ييييييييييو ة
و  ييييييييييييي  ةا و ييييييييييييي ة
ا ليييييييييييييي نونقةوا  وارة
وا م يييييييييييييييييييييييييييييييي و ا لة
ا خ  ييي ة م   ييي ل

.  وة ج نةا  و 

كود الشبكات اتفاقية السوقةاالتفاقية العاممذكرة التفاهم

   يييييييييمنةا  ييييييييي ة
ا  نيييييييييييييي ةميييييييييييييينة

نايي ةا م    يي لةا ف
 ةا واجييييي ة وافرهييييي

 يا ة  شغالةو خ
شييييييييي ك لةا نليييييييييلة

 لةا و نا ةوشي ك
 ئقةا ييير  ةا كهر ييي

 ة ميييي ةفاهيييي ةقوا يييي
ك ة شيييييييغالةا شييييييي 
/ وقاييييي اةا   قييييي 
رةةا   ا ال،ةا فو 

.وا   وا 



السوق العربية المشتركة للكهرباء
1الرئيسية الوثائق –اإلطار التشريعي والمؤسسي 

ء يوقييع يةي ييل يةييلغ  و  بوثيقييب للغة ييب بغة ليييب وهيي  

وتعتبقققر حجقققر األسقققاس لقيقققام السقققوقبغك  ليييلء بغةييي   

:وتشملالعربية المشتركة للكهرباء 

لمشييت    س اسيي  بتح  يي  بلتكامييل للسيي   بل  ب يي  ببلتييزبم

.للكه باء

.للس  بل ان ن   بألس  

مبتقر 2017/ 6/4مت التوقيع على مذكرة التفاهم بتاريخ 
األمانة العامة

التفاهممذكرة : أوال



السوق العربية المشتركة للكهرباء
2الرئيسية الوثائق –اإلطار التشريعي والمؤسسي 

:تتضمنوه  وثيقب يليب للغة تين بغة ليب وبإلنكةيزيب و

.أهدبف بلس  

.بلمبا   بالست شا ي  لتط ي  بلس  

.تشك ل مؤسسا  بلس   وأ وبرها ومسؤول اتها

جيــرح حاليــان اانتهــاد مــك فدراال كاتــة ملح ــات الــدول 
اادهالعربية على النسخة شبه النهائية متهيدا اعتم

لعامةااالتفاقية : ثانيا  



السوق العربية المشتركة للكهرباء
3الرئيسية الوثائق –اإلطار التشريعي والمؤسسي 

:تناولاإلنجليزية توقعها الشركات توهي وثيقة باللغة 
 فييييي همة نفاييييي ة  رافهييييي ة ال  زامييييي لةا م ييييي  ةةفيييييقةمييييي كرةةا كافاييييي ة

ا   م ؛واال ف قا ة
.   و ا جوان ةا  ج را ة غ قة
   ي لةا و  ةا ل نونقةوا  وارةوا م  و ا لةا خ   ة م    ة

.  وة ج نةا  و 
ة جيرح حاليان اانتهاد مك فدراال كاتة ملح ات الدول العربي

اعلى النسخة شبه النهائية متهيدا اعتماده

السوقاتفاقية : ثالثا  



السوق العربية المشتركة للكهرباء
4الرئيسية الوثائق –اإلطار التشريعي والمؤسسي 

(  code)قواعد : رابعا  

تشغيل الشبكات 

الحييييد األدنييييى ميييين وهييييي وثيقيييية فنييييية تت ييييمن 
ل المتطلبيييييات الفنيييييية الواجيييييب توافرهيييييا لتشيييييغي
لييربط وتخطيييط شييبكات النقييل الوطنييية وشييبكات ا

كة وقييا  الكهربائي بما فيها قواعد تشغيل الشب
.العدادات، الفوترة والتسوية/ الطاقة

قيد الدراسة





لسوق االحتفالية بالتوقيع على مذكرة التفاهم إلنشاء ا

6/4/2017العربية المشتركة للكهرباء بتاريخ 



الدول الموقعة على مذكرة التفاهم حتى اآلن





سوق 

ــةانتقاليـ

التركيز على

ربط مجلس 

التعــــاون 

الخليجي، دول

الربط 

الثمـــاني، 

الربــــط 

المغاربي 

األسواق

ــةاإلقليمي

القائمــة

التركيز على

تحديــــد 

وتوسعــــة 

فرص تبادل 

وتجــــارة 
الكهربـــاء

2019-20242025-20312032-20362037-2038

توسيـع

اختصاص

السوق اإلقليمية

التصميم النهائي

للسوق العربية

المشتركة

سوق عربيـة
مشتركة 

تامــة التكامل

خطة تكامل السوق: السوق العربية املشحركة للكهرباد

التركيز على 

فصـــــل 

مشغلي نظم 

النقل اإلقليمية

واستحداث

المنافسة على

مســـتوى

الجمـلة

لوصولا

ةشبكـــإلى

عربيــة

للكهربـــاء

متزامنـــة

ومترابطة
تماما

دوريالالتقييمإلىالكاملالتكاملتحقيقنحوالفعليومسارهالتطويرإيقاعيخضع

للسوقواالقتصاديةالفنيةوالدراساتالسياديةوالقراراتلإلنجازات

2010-2018

لى  التركيز ع

تنـــــافسال

الكامل في 

مبيعـــــات 

الجملـــة مع 

دعــم من 
أسواق

متعددة




