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 الربط الكهربائي العربي 

 الس الوزاري العربـي للكهربـاءودور 
____________________ 

 

 :مقدمـة. 1

تهــدف هــذه الورقــة إلــى إلقــاء بعــض الضــوء علــى قطــاع الكهربــاء فــي الــوطن العربــي وبــاألخص 
مشــروعات الــربط الكهربــائي العربــي فــي محاولــة لــربط مــا يجــري فــي هــذا القطــاع مــن تطــور بإمكانيــة 

عالقــة الغــاز الطبيعــي الدراســة الشــاملة التــي أجريــت حــول إنشــاء ســوق عربيــة للكهربــاء، وتتطــرق إلــى 
أن؛ كمـــا تقـــدم عرضـــًا ثـــة فـــي هـــذا الشـــالمحدّ  والنتـــائجبإنتـــاج الكهربـــاء وضـــرورة التكامـــل فيمـــا بينهمـــا، 

ودعوتهـــا إلنشـــاء ســـوق عربيـــة للطاقـــة، ثـــم  المتعلقـــة بمشـــاريع الـــربط الكهربـــائي م العربيـــةلقـــرارات القمـــ
عربيـة بعضـها بـبعض، واإلمكانـات المتاحـة لـربط المنظومـات التتنـاول المشـروعات القائمـة والمسـتقبلية 

لالنخراط في سوق عربية ومن ثم عالمية لتجارة الكهرباء، مع اإلشارة إلـى دور المجلـس  للدول العربية
الــوزاري العربــي للكهربـــاء فــي هــذا الصـــدد والجهــد المشــترك الـــذي قــام بــه بالتعـــاون مــع البنــك الـــدولي 

 .جتماعياالقتصادي واال إلنماءلوالصندوق العربي 

المجلــس  عــن لقــد تــم تقســيم هــذه الورقــة إلــى أربعــة أجــزاء؛ يقــدم الجــزء األول منهــا خلفيــة عامــة
وأهـم انجازاتـه فــي  قطـاع الكهربـاء فـي الـدول العربيـةالـوزاري العربـي للكهربـاء وأهدافـه المّوجهـة لخدمـة 

ودور المجلس الـوزاري العربـي ، بالربط الكهربائي العربييستعرض قرارات القمة المتعلقة و ، هذا الصدد
يلقــي الضــوء علــى أمــا الجــزء الثــاني مــن الورقــة فســوف . للكهربــاء ومكتبــه التنفيــذي فــي متابعــة تنفيــذها

بـائي يتطـرق إلـى أهميـة مشـروعات الـربط الكهر ثـم تطور إنتـاج واسـتهالك الكهربـاء فـي الـوطن العربـي 
كهربــائي وفوائــده بشــكل مختصــر ثــم يســتعرض يتنــاول الجــزء الثالــث أهــداف الــربط الو العربــي بإيجــاز، 

بإيجاز مشاريع الربط الكهربائي القائمة وتحت التنفيذ، وكذلك الوضع المسـتقبلي لمجموعـة الـدول التـي 
شــملتها الدراســـات الســابقة وغيــر المرتبطــة حاليـــًا، باإلضــافة إلــى مجموعــة الــدول التــي لــم يســبق إجــراء 

أهـم المسـتجدات علـى صـعيد دراسـة الـربط ًا يركز الجزء الرابع علـى وأخير .دراسـات للربط الكهربائي لها
العالقـة بـين الكهربـاء والغـاز الطبيعـي وضـرورة العمـل علـى التـي تبحـث فـي الكهربائي العربي الشامل 

ن الدول العربية من االستغالل األمثل لمصـادر الطاقـة المتـوفرة لـديها مـن دراسة كافة البدائل التي تمكّ 
سـوق إلنشـاء  الخطـوات الواجـب اتباعهـاومجموعة من  والتوصيات التي خرجت بها الدراسة،نفط وغاز

(. ةيعربية للطاقة الكهربائ
0F

1( 

                                                 
ن قبل االستشاري اعتمدت هذه الورقة بشكل رئيسي على نتائج الدراسة التي قام الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي بإعدادها والتقرير المعد م)1(

ات والمعلومات الواردة بها على كما اعتمدت في البيان. المكلف بإجرائها، وكذلك على التقرير الذي قدمه البنك الدولي حول إنشاء سوق عربية مشتركة للكهرباء
االتحاد العربي ن الوثائق ومحاضر االجتماعات والتقارير المتوفرة لدى أمانة المجلس الوزاري العربي للكهرباء وكذلك على النشرات اإلحصائية التي تصدر ع

 .للكهرباء
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 الس الوزاري العربي للكهرباء.  2

المجلس الوزاري العربي للكهرباء هو أحد المجـالس الوزاريـة المتخصصـة العاملـة تحـت مظلـة الجامعـة 
فــي دورتــه  1177علــى كــل مــن قــرار المجلــس االقتصــادي واالجتمــاعي رقــم  العربيــة، تــم إنشــاؤه بنــاءً 

فـي دورتـه العاديـة  5394، وقرار مجلس جامعة الدول العربية رقـم 9/9/1994بتاريخ  52العادية رقم 
بمقــر األمانــة العامــة  18/4/1995، وقــد عقــد المجلــس دورتــه األولــى فــي 27/3/1994بتــاريخ  101

وفقًا يتألف مـــن الـــوزراء المســـؤولين عـــن قطـــاع الكهربـــاء فـــي الـــدول العربيـــة،و و لجامعـــة الـــدول العربيـــة،
ن يعقد المجلس دورة عادية مرة كل عامين، يتم فيها انتخاب مكتب تنفيـذي يتكـون مـللنظام األساسي؛ 

دول عربيـة، ويعقـد المكتـب التنفيـذي اجتماعـًا واحـدًا علـى األقـل خـالل العام،وقـد أجـرى المجلـس ثمان 
 7199جامعـة الـدول العربيـة رقـم  شامًال على نظامه األساسي تم اعتماده بموجب قـرار مجلـس تعديالً 

ــ ، حيــث اســتحدث3/3/2010بتــاريخ  133فــي دورتــه العاديــة  ، أحــدهما لجنــة خبــراء الكهربــاء نيلجنت
 ومشـاريع الـربط الكهربـائي العربـي، واألخـرى لجنـة وتعمل على متابعة الموضوعات المتعلقة بالكهربـاء

ــــابع  لخبــــراء الطاقــــة المتجــــددة وكفــــاءة الطاقــــة وتقــــوم بمتابعــــة موضــــوعات الطاقــــة المتجــــددة، كمــــا تت
 .واستخدام الطاقة موضوعات كفاءة إنتاج

هدف المجلس إلى تنمية التعاون وتنسيق الجهود في مجاالت إنتاج ونقـل وتوزيـع الكهربـاء بـين ي      
 العربيــة فـي مجــاالت إنتـاج الطاقــة الكهربائيـة وتنميــة وذلـك مــن خـالل تنســيق السياسـات الـدول العربيــة

وٕاعــداد  وتكامــل وتوزيــع مصــادرها مــع األخــذ فــي الحســبان االعتبــارات البيئيــة، بمــا فــي ذلــك التخطــيط
الكهربــائي العربــي،  الدراســات المتعلقــة بــربط شــبكات الــدول األعضــاء، بهــدف تعزيــز مشــروعات الــربط

بالطاقــة المتجــددة وكفــاءة الطاقــة فــي  للكهربــاء؛ كمــا بــدأ االهتمــام تمهيــدًا إلنشــاء ســوق عربيــة مشــتركة
العربية، وتقوم إدارة الطاقة في األمانـة العامـة لجامعـة  إطار توجهه لتنويع مصادر الطاقة في المنطقة

 .الفنية للمجلس الوزاري العربي للكهرباء الدول العربية بمهام األمانة

تقيـــيم لمســـيرته بهـــدف تطـــوير األداء واالرتقـــاء دراســـة يـــًا بـــإجراء الجـــدير بالـــذكر أن المجلـــس يقـــوم حال
مواكبة التطورات العالميـة المتعلقـة التي يسعى من خاللها إلى عاها و واألنشطة التي ير بمستوى الجهود 

بقطاع الكهرباء، والتي تتكامل أيضًا مع ما يجري من تطوير لمنظومة العمـل العربـي المشـترك بكامـل 
 .مؤسساتها

 
 :أهم إنجازات المجلس بشكل عام1.2 

اهــتم المجلــس بمجموعــة مــن الموضــوعات شــكلت مســيرته علــى مــدى العشــرين ســنة الماضــية؛ لعــل 
 :أهمها ما يلي

  ،قـــد انتهـــى و وهـــو محـــور أعمـــال المجلـــس، متابعـــة موضـــوعات الـــربط الكهربـــائي العربـــي الشـــامل
إنجـاز دراسـة حـول نظـم مجموعـات الـربط الكهربائيـة فـي الـدول العربيـة ودراسـة جـدوى  مؤخرًا مـن

تجــــارة الكهربــــاء والغــــاز بــــين الــــدول العربيــــة وٕامكانيــــات التبــــادل مــــع أســــواق أخــــرى بتمويــــل مــــن 
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الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي، حيث تقدم الدراسة حلوًال الستكمال مشـروعات 
ــادل الكهربــاء والغــاز الطبيعــي بــين الــدول الــربط الكهربــا ئي القائمــة وتقويتهــا وكــذلك مقترحــات لتب

 .وصوًال إلنشاء سوق عربية للكهرباء
  2030 – 2010(العربيـــة لتطـــوير اســـتخدامات الطاقـــة المتجـــددة  االســـتراتيجيةإعـــداد وٕاصـــدار (

عربيـة، وقـد تـم عـرض بهدف زيادة نسبة مشـاركة الطاقـة المتجـددة فـي خلـيط الطاقـة لـدى الـدول ال
واالجتماعيـــة فـــي دورتهـــا  االقتصـــادية: التنمويـــة االســـتراتيجية ضـــمن جـــدول أعمـــال القمـــة العربيـــة

الطاقـة المتجـددة  مجـال فـي المشـترك العربي للعمل وتم اعتمادها كإطار) 2013الرياض (الثالثة 
 عنـد وضـع العربيـة اتيجيةاالستر  وثيقة في ورد بما االعتبار في األخذ إلى مع دعوة الدول العربية

 المنـاخ تهيئـة فـي ذلـك بمـا المتجـددة، الطاقـة اسـتخدامات لتعزيـز الوطنيـة تطوير اسـتراتيجياتها أو
 .الصلة ذات المشروعات في المناسب لالستثمار

 وسع المستقبلي المثل ألنظمـة التوليـد الكهربائيـة للـدول العربيـة حتـى تإصدار دراسة حول تحليل ال
 المســـتقبلي ألنظمـــة التطـــور آلفـــاق تحليـــل استرشـــادي وتهـــدف الدارســـة إلـــى إجـــراء، 2020عـــام 
 .العربية الدول في الكهربائية التوليد

  إصـــدار اإلطـــار االسترشـــادي العربـــي لتحســـين كفـــاءة الطاقـــة الكهربائيـــة وترشـــيد اســـتهالكها لـــدى
بهـدف قيـام الـدول العربيـة ، وذلـك )ةفرنسـيالو  ةنجليزيـاال، العربيـة(المسـتخدم النهـائي بـثالث لغـات 

 .باالسترشاد به عن وضع خططها الوطنية لكفاءة الطاقة
 إصدار اإلعالن الوزاري العربي حول الرؤية العربية الستغالل الطاقة الشمسية . 

 إعداد اإلطار العربي للطاقة المتجددة ومرفقه نموذج الخطط الوطنية للطاقة المتجددة. 
 يـة مــن دليـل إمكانـات الـدول العربيــة فـي مجـاالت الطاقـة المتجــددة إصـدار النسـختين األولـى والثان

ورفــع كفــاءة إنتــاج واســتهالك الطاقــة، ويعتبــر الــدليل الــذي تــم إعــداده علــى يــد نخبــة مــن الخبــراء 
 العرب قاعدة بيانات شاملة حول الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة

  اءة الطاقة وتنظيم احتفال سنويمن كل عام ليكون يومًا عربيًا لكف) مايو 21(تحديد يوم. 
 تنظيم المنتدى العربي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة كل عامين. 
 تقـــديم الـــدعم الفنـــي للـــدول العربيـــة فـــي إعـــداد خططهـــا الوطنيـــة للطاقـــة المتجـــددة وكفـــاءة الطاقـــة 

 .بالتنسيق مع الشركاء اإلقليميين والدوليين
  ول توليــد الكهربــاء وتحليــة ميــاه البحــر بالطاقــة النوويــةحــودورات تدريبيــة إقامــة مــؤتمرات ونــدوات 

 .  بالتعاون مع الهيئة العربية للطاقة الذرية

  متخصصة حول المعدات والتجهيزات الكهربائية في الوطن العربيالمعارض الإقامة. 
  التعـــاون العربـــي(التعـــاون مـــع الـــدول والمنظمـــات اإلقليميـــة والدوليـــة فـــي مجـــال الكهربـــاء والطاقـــة 

التعــــاون مــــع االتحــــاد -التعــــاون مــــع دول أمريكــــا الجنوبيــــة-التعــــاون العربــــي اإلفريقــــي-الصــــيني
 )األوروبي

 الوكـــاالت اإلقليميـــة والدوليـــة فـــي مجـــالي الكهربـــاء والطاقـــة / المؤسســـات/ التعـــاون مـــع المنظمـــات
لعربيـــة المؤسســـة ا-المركـــز اإلقليمـــي للطاقـــة المتجـــددة وكفـــاءة الطاقـــة(المتجـــددة وكفـــاءة الطاقـــة 

المشـــروعات المنبثقـــة عـــن االتحـــاد -الوكالـــة الدوليـــة للطاقـــة المتجـــددة-البنـــك الـــدولي-األوروبيـــة
 ).األوروبي
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 :الربط الكهربائي العربي والقرارات الصادرة عن القمم العربية 2.2

يعتبر الربط الكهربائي العربي أحد أهـم المشـروعات التكامليـة العربيـة، ويشـكل جانبـًا مضـيئًا فـي 
وقــد حظــي هــذا الموضــوع باهتمــام القــادة العــرب خــالل القمــم العربيــة . مســيرة العمــل العربــي المشــترك

ة الــدول د مجلــس جامعــقــد جّســفالمتعاقبــة التــي أصــدرت مجموعــة مــن القــرارات دعمــًا لهــذا المشــروع ؛ 
المجلـس  2001قمـة عمـان  ف فـي، حيـث كلّـالـدعمالعربية في دوراتـه العاديـة علـى مسـتوى القمـة هـذا 

 الـربط الكهربـائي العربـي وتقويتـه؛ الوزاري العربـي للكهربـاء بوضـع خطـة محـددة لإلسـراع فـي اسـتكمال
وافـق فـي  كمـا.  عربـيودعوة مؤسسات التمويل العربية للمساهمة في تمويل مشاريع الربط الكهربائي ال

علـــى التقريـــر المقـــدم مـــن المجلـــس الـــوزاري العربـــي للكهربـــاء حـــول اإلســـراع فـــي  2002قمـــة بيـــروت 
ة بــأي مــن مشــاريع ودعــوة الــدول العربيــة غيــر المرتبطــ. اســتكمال الــربط الكهربــائي بــين الــدول العربيــة

واستكمال ربط شـبكاتها الكهربائيـة  لعمل على تنمية قطاع الكهرباء فيها وزيادة قدراتهالربط الكهربائي ل
 .الداخلية بما يؤهلها لالنضمام لمشاريع الربط الكهربائي العربي

المجلس الوزاري العربي للكهربـاء بإعـداد دراسـة لتقـدير احتياجـات  2005قمة الجزائر ف في وكلّ 
لتحقيــق ربطهــا مــع  الــدول العربيــة األقــل نمــوًا الســتكمال المنظومــة الكهربائيــة الداخليــة، كخطــوة الزمــة

الـــدول العربيـــة كهربائيـــًا مـــع التأكيـــد علـــى أهميـــة مواءمـــة األطـــر المؤسســــية والقانونيـــة مـــع مـــا تتطلبـــه 
ربيـة فـي إنتـاج مشاريع الربط الكهربائي، وكذلك دراسة سبل االستفادة من الغاز الطبيعي في الـدول الع

ـــة الوكـــذلك  2007قمـــة الريـــاض كمـــا أكـــد فـــي ، الكهربـــاء وتصـــديرها قمـــم العربيـــة االقتصـــادية التنموي
علـــى ضـــرورة اإلســـراع فـــي ) 2013الريـــاض  – 2011شـــرم الشـــيخ  - 2009الكويـــت (واالجتماعيـــة 

إنجــاز الدراســة الشــاملة حــول مســتقبل مشــروعات الــربط الكهربــائي العربيــة علــى مــدى العشــرين ســنة 
 .ر وفق األسس االقتصاديةالقادمة، نظرًا ألهميتها في إيجاد سوق عربية متكاملة للطاقة تدا

المجلــس الــوزاري العربــي للكهربــاء فــي دوراتــه المتعاقبــة تنفيــذ القــرارات الصــادرة  مــن جانبــه، تــابع
شاملة أعـدها مجموعـة مـن  لدراسةصادية، حيث أقر الشروط المرجعية عن القمم العربية العادية واالقت

، وأكد على ضرورة قيـام الـدول العربيـة باإلسـراع فـي اسـتكمال وتقويـة خبراء الكهرباء في الدول العربية
شـــبكاتها الداخليـــة لتـــتمكن مـــن اســـتيعاب القـــدرات الكهربائيـــة المنقولـــة علـــى شـــبكات الـــربط الكهربـــائي 

الكهربـائي  حـول الـربط مـن إجـراء الدراسـة الشـاملة 2014وقد انتهـى فـي بدايـة عـام . العربية واإلقليمية
 الئــتالفيــل مــن الصــندوق العربــي لإلنمــاء االقتصــادي واالجتمــاعي الــذي أوكــل المهمــة العربــي بتمو 

اإليطاليـــة لموضـــوعات الكهربـــاء؛ ورامبـــول ) CESI(ي ز شـــياستشـــاري متخصـــص مكـــّون مـــن شـــركتي 
وقــد خرجــت الدراســة بمجموعــة مــن المشــاريع . لموضــوعات الغــاز الطبيعــي) RAMBOL(نماركيــة االد

رباء وأخرى في قطاع الغاز الطبيعي، وكـذلك مجموعـة مـن التوصـيات للبلـدان المقترحة في قطاع الكه
 . العربية وأخرى لمجموعات الربط الكهربائي القائمة حالياً 
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من جهة أخرى، استعان المجلس الوزاري العربي للكهرباء بالبنك الـدولي إلنجـاز المرحلـة األولـى 
الالزمــة إلنشــاء ســوق عربيــة للكهربــاء بالتعــاون مــع  مــن دراســة األطــر المؤسســية والتشــريعية والقانونيــة

، ويقـوم فريـق الدراسـة الحـالي المكـّون مـن خبـراء نونيين التـابعين للمجلـسفريق من الخبراء الفنيين والقا
ــــة  ــــة مــــن دراســــة األطــــر المؤسســــية والقانوني ــــة الثاني ــــانونيين بمتابعــــة انجــــاز المرحل فنيــــين ومــــاليين وق

وثـــائق الحوكمـــة الالزمـــة إلنشـــاء ســـوق عربيـــة مشـــتركة للكهربـــاء مـــن خـــالل والتشـــريعية واالنتهـــاء مـــن 
 .تكليف مكتب استشارات قانونية متخصص

 

وقبــل إلقــاء الضــوء بشــكل مفصــل علــى مشــروعات الــربط الكهربــائي ومســتجداته، يتنــاول الجــزء 
 .من التفصيل بشيء التالي واقع قطاع الكهرباء في الدول العربية

 :يف الدول العربية قطاع الكهرباء واقع .3
 

 2030الطاقة الكهربائية وتوقعات الطلب حتى عام  مؤشرات 1.3

 مؤشرات إنتاج الطاقة الكهربائية1.1.3

 )1F2(233672 حــوالي إلــى العربــي الــوطن فــي الكهربــاء إلنتــاج المركبــة القــدرات إجمــالي وصــل
 مــزيج فــي الطاقــة مصــادر مــن نــوع كــل مســاهمة نســبة) 1( الشــكل ويبــين ،2013 عــام فــي ميجــاوات

 المطـــرد الســـكاني للنمـــو فعـــل كـــرد الكهربائيـــة الطاقـــة اســـتخدام معـــدالت تزايـــد  ومـــع العربـــي، الطاقـــة
 967.1 إلـى عربيـاً  المنتجـة الكهربائيـة الطاقـة وصـلت والصـناعية، التحتيـة البنية مجاالت في والتوسع
 تيــراوات 814.3 والتــي بلغــت 2010 بعــام مقارنــة% 18.7 بحــوالي تقــدر نســبية ســاعة،بزيادة تيــراوات
 ســـاعة، تيـــراوات 722.6حيـــث كانـــت  2008مقارنـــًةبعام% 31.6 بحـــوالي تقـــدر نســـبية وبزيـــادة ســـاعة

 يسـتدعي ممـا االقتصـادية المجـاالت شـتى في نمو مرحلة في مازالت العربية الدول أن بالذكر والجدير
 ازديـاد فـي العربيـة بالـدول المسـتخدمة الكهربائيـة الطاقـة فـإن ولـذلك الطاقـة، علـى المتزايـد الطلب تلبية

 الطاقـــة فـــي األوليـــة الطاقـــة مصـــادر مـــن مصـــدر كـــل مســـاهمة) 2( الشـــكل ويوضـــح ســـنويًا، مســـتمر
القــدرات المركبــة لمجموعــة ) 4(و ) 3(، بينمــا يعــرض الشــكالن العربــي الــوطن فــي المنتجــة الكهربائيــة
 .2013األقصى لنفس المجموعة خالل عام  ملوكذلك الح 2013ل العربية في عام من الدو 
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 نسبة مساهمة كل نوع من مصادر الطاقة في مزيج الطاقة العربي) 1(الشكل 
 
 

 
 

 العربي الوطن في المنتجة الطاقة) 2( الشكل
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 لمجموعة من الدول العربية 2013في عام ) و.م(القدرات المركبة ) 3( الشكل
 

 
 

 لمجموعة من الدول العربية 2013في عام ) و.م(الحمل األقصى ) 4( الشكل
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 مؤشرات استخدام الطاقة الكهربائية 2.1.3
 تختلف معدالت نمو استخدام الطاقة الكهربائية في الدول العربية وفق طبيعة االستخدام ومستوى

استهالك الفرد من الكهرباء إتاحة مصادر الطاقة بكل دولة، وتشير اإلحصاءات إلى زيادة متوسط 
كيلوات  5133، ليصل متوسط نصيب المواطن العربي إلى 2010مقارنة بعام %  47بنحو 
2Fساعة

 ).1(ضح في الجدول موّ كما هو ، (2)
 
 

 المتوسط السنوي الستهالك الفرد من الكهرباء) 1(الجدول 
 

 الدولــــة
نسبة المزودين  )باأللف نسمة(عدد السكان 

 (%)بالكهرباء 
 نصيب الفرد 

 %نسبة النمو 2013 )السنة/ .س.و.ك(
 2,635 99.9 2.3 6,560 األردن

 12,954 100 - 8,200 اإلمارات العربية
 11,542 - 3.23 1,275 البحرين

 1,553 99.5 1.3 10,942 تونس
 1,443 99.0 2.9 38,900 الجزائر

 9,468 99.5 1.77 29,994 السعودية
 285 34.5 6.0 37,188 السودان

 1,370 99.9 2.4 21,720 سوريا
 2,100 - 3 35,057 العراق
 - - - - ُعمــان

 1,200 99.5 3.8 4,225 فلسطين
 15,750 100 11.40 2,045 قطــر

 15,380 89 3.7 3,965 الكويت
 2,326 99  5,000 لبنــان
 6,040 99 2 6,282 ليبيــا

 1,912 99.0 2.9 86,125 مصــر
 974  1.0 33,000 المغرب
 331 52.0 2.9 23,833 اليمــن
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 مؤشرات الطلب على الطاقة الكهربائية3.1.3

في المتوسط  في الفترة ما بين %  6.2ارتفع الطلب على الطاقة الكهربائية عربيًا بنسبة  
الكهربائية ، في حين ارتفع الطلب على الطاقة 2010في عام  655.8، ليصل إلى 2010 -2000
تيراوات ساعة، ومن  1166.4، ليصل إلى حوالي 2014 -2010في الفترة ما بين % 19.4بنسبة 

تيراوات  2083.9، وٕالى 2019تيراوات ساعة بحلول عام  1598الطلب إلى حوالي  المتوقع أن يرتفع
(2024ساعة حتى عام 

3F

في عام  ميجاوات 159969كما ارتفع الحمل األقصى للدول العربية إلى ، )3
، مما يستدعى إنشاء 2015ميجاوات في عام  200000، ومن المتوقع أن يصل إلى حوالي2013

لمواجهة الزيادة المتوقعة في  2015ميجاوات بحلول عام  50000قدرات إنتاج كهربائية ال تقل عن 
لطلب توقعات ا) 2(ميجاوات سنويا، ويوضح الجدول  8000الطلب على الطاقة الكهربائية، بمتوسط 

 .2024، 2019، 2014على الطاقة والحمل األقصى لألعوام 
 

 2024، 2019، 2014توقعات الطلب على الطاقة والحمل األقصى لألعوام ) 2(الجدول 
 

 الدولــة

 السنــــة
2014 2019 2024 

 الطاقة المنتجة
 .)س.و.ج(

 الحمل األقصى
 .)و.م(

 الطاقة المنتجة
 .)س.و.ج(

 الحمل األقصى
 .)و.م(

 الطاقة المنتجة
 .)س.و.ج(

 الحمل األقصى
 .)و.م(

 5,400 33,712 3,941 24,483 2,915 18,092 األردن
 30,476 183,084 25,386 152,061 20,525 121,928 اإلمارات العربية

 8,773 42,967 5,571 27,401 3,200 16,295 البحرين
 5,510 27,820 4,430 21,920 3,500 17,650 تونس

 28,382 154,520 19,510 100,103 12,348 63,371 الجزائر
 99,700 582,398 79,435 456,705 59,200 337,154 السعودية
 6,703 33,275 4,162 20,661 2,300 11,724 السودان

 17,400 89,920 12,450 67,200 9,000 50,229 سوريا
 28,100 180,000 23,200 147,000 16,300 115,000 العراق
 9,600 47,000 7,100 34,710 5,053 25,000 ُعمــان

 1,851 10,419 1,450 7,429 1,136 5,297 فلسطين
 10,942 60,000 9,634 52,369 6,752 36,016 قطــر

 28,120 142,188 19,138 96,771 13,025 65,861 الكويت
 4,472 20,186 3,676 16,592 2,880 13,000 لبنــان
 11,285 65,721 9,222 54,124 6,931 40,373 ليبيــا

 54,260 336,172 42,680 262,546 30,950 188,105 مصــر
 10,284 61,920 7,696 46,053 5,617 33,621 المغرب
 2,396 12,697 1,969 9,949 1,607 7,744 اليمــن
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(الوضع الراهن للطاقة المتجددة  2.3
4F

4( 

 الطاقة المـائية1.2.3
ميجاوات لتمثل ما يقرب من  10707 تبلغ حواليتشارك الطاقة المائية بإجمالي قدرات مركبة  

معظم المصادر المائية  ذالستنفا، ونظرًا 2013من القدرات المركبة إلنتاج الكهرباء عام % 4.5
يتوقع انخفاض نسبة ) ميجاوات 1250(العربية بانتهاء أعمال تنفيذ مشروع سد مروي في السودان 

 .مشاركة الطاقة المائية في خليط الطاقة الكهربائية العربية عامًا بعد عام
 

 طاقة الريـاح2.2.3

تطورت توربينات الرياح على نحو سمح لها باالنتشار عالميا مكتسبة ثقة المستثمرين بإجمالي  
قة متقدمة على الخاليا الشمسية ومركزات الطا، 2013ميجاوات عام  1257بة حوالي قدرات مرك

وفى اإلطار ذاته تنتشر مشاريع إنتاج الكهرباء من طاقة .ميجاوات 241الشمسية والتي تقدر بحوالي 
الرياح في الوطن العربي في الدول الواقعة شمال القارة األفريقية، وقد شهدت مساهمة مزارع الرياح 

ة في الوطن العربي عام من إجمالي قدرات إنتاج الطاقة الكهربائي% 0.5بحوالي يقدر ارتفاعًا طفيفًا 
ة بالقدرات المتاح ، وهى مساهمة صغيرة ومحدودة مقارن%0.32والبالغ  2008، مقارنة بعام 2013

 . هاؤ إنشا
 

 الطاقة الشمسية  3.2.3

كيلو  8إلى  4تتمتع الدول العربية بمعدالت مرتفعة من اإلشعاع الشمسي الكلي تتراوح بين  
كيلو وات  2800إلى  1700كثافة اإلشعاع الشمسي المباشر بين يوم، كما تتراوح /2م/وات ساعة

على مدار العام وهى % 20إلى % 10سنة، مع غطاء سحب منخفض يتراوح بين / 2م/ساعة
 مما سمح بدخول؛ اً معدالت ممتازة وقابلة لالستخدام بشكل فّعال مع التقنيات الشمسية المتوافرة حالي

كل من مصر  فيباستخدام تقنية مركزات الطاقة الشمسية  إنتاج الكهرباء فيالطاقة الشمسية 
، 140والمغرب والجزائر، بإنشاء ثالث محطات شمسية حرارية بالتكامل مع الدورة المركبة، بقدرات 

ينتشر كما كل منها،  فيو .م 20بقدرة  الشمسيو، على الترتيب، شارك فيها الحقل .م 150، 470
طاقة الشمسية في مجالي التسخين المنزلي للمياه، وبعض النماذج في بعض الدول العربية استخدام ال

 . الريادية لتحلية المياه
 

 طاقة الكتلة الحية4.2.3
يتركز استخدام طاقة الكتلة الحية في الوطن العربي في المملكة المغربية حيث توفر الكتلة  

الحية نحو ثلث الطلب على الطاقة األولية ويتزايد استخدامها بكثافة في المناطق الريفية، ومن 

                                                 
إمكانات الدول العربية في مجاالت الطاقة المتجددة " تم االعتماد في إعداد هذا الجزء على الدليل الذي أعدته أمانة المجلس الوزاري العربي للكهرباء حول   )4(

 "وكفاءة إنتاج واستهالك الطاقة



 12 الربط الكهربائي العربي/ م.ج

 مليون متر مكعب من 1.1طن من القمامة ونحو  8000المعروف أن المغرب ينتج يوميًا قرابة الـ
مياه الصرف الصحي، يخضع أغلبها لمعالجات وعمليات إعادة االستخدام أو تدوير في المناطق 

تسخين مياه الحمامات العامة اعتمادًا علي حرق الخشب،  فيالريفية النائية، إلى جانب استخدامها 
قدر وقد تم تنفيذ برامج عديدة لترشيد استهالك الطاقة في تسخين المياه بتلك الحمامات حيث ت

كما .حمام 5000ن طن تغذي نحو مليو  1.25االحتياجات السنوية من الخشب لهذا الغرض بحوالي 
المخلفات الزراعية بالتعاون مع شركات /توجد في السودان مشروعات إلنتاج اإليثانول من النفايات

 . برازيلية
 

 
 

 :الربط الكهربائي .4
 نبذة عن جهود ومشاريع الربط الكهربائي العربي 1.4

 

إن القول بأن الكهرباء هي شريان الحياة لألمم والمجتمعات قول ال يجافي الحقيقة؛ فهي إحدى 
ركائز التقدم االقتصادي واالجتماعي، وتطورها مقترن إلى حد كبير بعمليات التنمية الشاملة التي 

ان ية وضمتعيشها الشعوب؛ ويشكل الربط الكهربائي أحد أهم الوسائل االقتصادية لتعزيز هذه التنم
وعلى الرغم من النمو المتزايد لقطاع الكهرباء في أنحاء الوطن ؛ وصول الكهرباء للمواطن العربي

العربي، إال أن الكثير من المناطق في بعض الدول العربية ما تزال تعاني من مشاكل عدم وجود 
الكهربائي قد يكون الكهرباء أو انقطاع التيار بصفة دائمة، إن تحسين هذه الخدمة عن طريق الربط 

أحد أهم السبل لمعالجة هذه المشاكل خاصة بعد اجتماع العوامل التي هيأت الظروف المناسبة 
 :للتفكير في ضرورة ربط الشبكات الكهربائية العربية والتي يمكن تلخيصها فيما يلي 

 

 تنوع مصادر الطاقة في الوطن العربي من نفط وغاز طبيعي. 
  والفصلي والسنوي في الطلب على الطاقة بين الدول العربيةاالختالف اليومي. 
 تفاوت أوقات الحمل األقصى على مستوى األقطار العربية. 

 

لذلك أولت الدول العربية اهتماما كبيرا لموضوع الربط الكهربائي منذ مطلع السبعينات من القرن  
لتي تعود على الدول العربية من خالل لعوائد االقتصادية والفنية الالماضي، وذلك من منطلق إدراكها 

 :ربط شبكاتها الكهربائية والمتمثلة بشكل أساسي في

  تقليل حجم االستثمار في قطاع توليد الطاقة الكهربائية نتيجًة لتقليل االحتياطي في محطات
 .التوليد الكهربائية لكل دولة

  االستفادة من اختالف أوقات الذروة واختالف التوقيت بما يسمح بزيادة القدرة الممكن تبادلها
 . بين الشبكات المرتبطة

 زيادة كفاءة األنظمة الكهربائية واعتماديتها بتقديم الدعم في حاالت الطوارئ. 
 رتبطةاستغالل شبكات الربط الكهربائي في إنشاء شبكات نقل المعلومات بين الدول الم. 
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، حيـث قـد تتجـاوز الـربط الكهربـائي االسـتراتيجي: الربط الكهربائي إلى نوعين رئيسـين همـاوينقسم 
التكاليف االستثمارية الفوائد المتحققة في المستقبل المنظور ولكن وجوده يعـزز مـن قـوة النظـام واسـتعداده 

، حيـث يـتم لكهربـائي االقتصـاديالـربط اأي خلل مستقبلي ولو كانت احتمالية حدوثـه ضـعيفا، و لمواجهة
التحاليل االقتصـادية إلثبـات أن فوائـد الـربط تتجـاوز التكـاليف واالسـتثمارات الماليـة إلنشـاء خطـوط  إجراء

الــربط الكهربــائي ومحطــات التحويــل والملحقــات األخــرى لضــمان تشــغيله بكــل ســهولة وانســيابية مطلوبــة، 
ع التـي مـن شـأنها اإلسـهام فـي مواجهـة الزيـادة فـي الطلـب وتعد مشاريع الربط الكهربائي مـن أهـم المشـاري

علـــى الطاقـــة الكهربائيـــة المصـــاحبة لخطـــط التنميـــة االقتصـــادية، حيـــث يـــتم مـــن خـــالل الـــربط االســـتعانة 
بقدرات التوليد الفائضة أو الرخيصة في بلد مـا كاحتيـاطي للبلـدان األخـرى، ممـا يضـمن تزويـد المسـتهلك 

ثالثـة مشـاريع كبـرى  وبالنسـبة للمنطقـة العربيـة، هنـاكر مناسبة وموثوقية عاليـة، بالطاقة الكهربائية بأسعا
أدنـاه يوضـح كميـة الطاقـة الكهربائيـة  ) 3(والجـدول  .في المشرق العربي، المغرب العربي والخليج العربـي

 . لمجموعة الدول العربية) تصدير/ استيراد(المتبادلة 

 )بالجيجاوات ساعة(كمية الطاقة الكهربائية المتبادلة  )3(جدول 
 

 الطاقة المصدرة الطاقة المستوردة الدولــــة
 59 381 األردن

 137 115 اإلمارات العربية
 53 70 البحرين

 218 164 تونس
 384 296 الجزائر

 4.5 6.3 السعودية
 - 320 السودان
 529 0 سوريــا
 - 9,246 العراق
 101 111 ُعمــان

 - 4,683 فلسطين
 24.8 7.5 قطــر

 164 124 الكويت
 - 2,790 لبنــان
 0.5 64 ليبيــا

 474 77 مصــر
 151 5,551 المغرب
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 : مستجدات مشروعات الربط الكهربائي العربي 2.4

لقد بدأ ربط الشبكات الكهربائية في الدول العربية منذ الخمسينيات بين دول المغرب العربي، 
السبعينيات بين سوريا واألردن وسوريا ولبنان وعلى مستويات متواضعة من الجهد الكهربائي،  وفي

وأخذت دراسات مشاريع الربط تزداد كثافة حتى أصبح الربط الكهربائي بين شبكات الدول العربية 
ية واقعًا على ما نراه اآلن حيث أصبح الربط بين بلدان شمال إفريقيا وكذلك بين مصر واألردن وسور 

مهتمة بموضوع ) فلسطين، السودان، اليمن، موريتانيا(كما أن هنالك بعض الدول العربية . ملموساً 
ربط شبكاتها الكهربائية مع الدول العربية المجاورة وتبذل جهودا كبيرة في مجال الربط الداخلي بما 

م مستجدات الربط الكهربائي وفيما يلي عرض سريع أله. يؤهلها للربط الكهربائي مع الدول المجاورة
 :الوزاري العربي للكهرباء وفقًا للمعلومات الواردة إلى أمانة المجلسالحاصل في مجموعاته الثالث 
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 : مشروع الربط الكهربائي الثماني: أوالُ 

يعتبر مشروع الربط الثماني والذي بدأت خطواته األولى في نهاية الثمانينات من القرن الماضي من أهم مشاريع 
الربط الكهربائي في الوطن العربي، كونه حلقة الوصل الوحيدة بين دول الخليج العربي من جهة ودول المغرب 

روبا، عدا عن أهميته في ربط بعض الدول العربية العربي من جهة أخرى، والطريق الوحيد لربط الخليج العربي بأو 
األقل نموًا مع منظومة الربط الكهربائي العربي و يهدف إلى ربط الشبكات الكهربائية في كل من مصر، األردن، 

وفيما يلي الموقف الحالي للوصالت  .ف.ك 400/500على جهد لبنان، ليبيا، سوريا، العراق، فلسطين وتركيا 
 :المختلفة بين البلدان المرتبطة

 موقف مشروع الربط خط الربط

، األردن، رــمص
سوريا، لبنـان، 

 اــليبي

تم توقيع عقد تزويد الطاقة الكهربائية ما بين شركة الكهرباء الوطنية األردنية والشركة  -
 .2014شباط / شهر فبراير خالل 2014العامة لنقل الكهرباء المصرية لعام 

س من الشبكة المصرية لسد احتياجات .و.ج 381.1استجرار  2013تم خالل عام  -
 10.8تصدير  2013الشبكة األردنية من الطاقة الكهربائية، بالمقابل تم خالل عام 

 .س إلى الشبكة المصرية.و.ج
المصرية والسورية من أي تبادل للطاقة الكهربائية بين الشبكتين  2013لم يتم خالل عام  -

خالل الشبكة الكهربائية األردنية، أو ما بين الشبكتين األردنية والسورية، وذلك نتيجة 
 للظروف التي تمر بها المنطقة حالياً 

المصري والليبي خالل أو لم يتم تبادل للطاقة الكهربائية بين الجانبين السوري واللبناني  -
 .2013عام 

 العراق -سوريا

 .ف على الجانبين.ك 400كافة األعمال الخاصة بخطوط الربط  تم استكمال -
من خط النقل الخاص بالمشروع والذي يبلغ % 100قام الجانب العراقي بإنجاز ما نسبته  -

 .كم 28طوله 
العراقي، بسبب الظروف  -لم يتم حتى اآلن تشغيل مشروع الربط الكهربائي السوري -

 .الراهنة

داخل (ف .ك 400التركي  -كافة األعمال المتعلقة بخط الربط السوريتم استكمال  - تركيا -اـسوري
 .إال أنه يعمل اآلن بشكل غير متزامن 2003حيث تم إنشاء هذا الخط في عام ) البلدين

 اـتركي -العراق

ف .ك 154ف بين تركيا والعراق على جهد .ك 400تم تشغيل خط ربط أحادي الدارة  -
قية منذ شهر بشكل معزول عن باقي الشبكة العرا لتزويد بعض المناطق داخل العراق

 .2003أيلول / سبتمبر
%) 90(ف بين البلدين لتعزيز الربط، حيث تم إنجاز .ك 400سوف يتم إنشاء خط آخر  -

 .من الخط من الجانب العراقي، إال أنه لم ُيباشر بعد بالتنفيذ على الجانب التركي
 .تزامن عبر محطة تحويل تيار مستمرير متتجه النية لدى الجانب التركي إلنشاء ربط غ -

ربط قطاع غزة 
الشبكة ب

 المصرية

في قطاع غزة، وتقدر كلفة هذا المشروع  االستراتيجيةُيعتبر هذا المشروع من المشاريع  -
مليون دوالر، حيث سيتم تزويد ) 31.5(الممول من قبل البنك اإلسالمي للتنمية بحوالي 

 . و من الشبكة الكهربائية المصرية.م) 150-70(قطاع غزة بحوالي 

 -األردن
الضفة (فلسطين 

 )الغربية

استمر العمل على تنفيذ هذا المشروع، وذلك من خالل إعداد خطط العمل وتأمين التمويل  -
 . الالزم للمشروع من قبل الجانبين األردني والفلسطيني

 ودانـالس -مصر
بناًء على طلب الجانب السوداني االنضمام لمنظومة الربط الكهربائي الثماني، فقد تم  -

إعداد دراسة الجدوى لمشروع الربط ما بين مصر والسودان من قبل المكتب االستشاري 
PB تمهيدًا لتنفيذ المشروع طبقًا لمخطط الدراسة . 
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 :مشروع الربط الكهربائي لدول المغرب العربي: ثانياً 

 400علـــى جهـــد ) ليبيــا، تـــونس، الجزائـــر، المغــرب(يهــدف هـــذا المشـــروع إلــى ربـــط الشـــبكات الكهربائيــة لكـــل مـــن 
 :مستجدات الربط في هذا المشروع ؛ وفيما يلي  ف.ك 220و

 موقف مشروع الربط خط الربط

 تونس -ليبيا 

ف عام .ك 220تم االنتهاء من تنفيذ مشروع الربط الكهربائي بين البلدين على جهد  -
، وتم إجراء التجارب الخاصة بالتشغيل التزامني غير أنه ظهرت بعض 2004

المشاكل الفنية في التشغيل المتزامن، وأعيدت تجربة تشغيل الربط خالل النصف 
، التي لم تنجح ألسباب تقنية، ويجري حاليًا بحث بدائل أخرى 2010األول من عام 

ليبيا (وتعتبر الوصلة المفقودة  .ر المستمرلخط الربط من ضمنها التوصيل على التيا
هي الوصلة الالزمة لربط مجموعة الدول في مشروع الربط الكهربائي ) تونس –

األوروبية من  ENTSO-Eالثماني بدول المغرب العربي المرتبطة بمجموعة الـ  
 .خالل المغرب

 .تم إنجاز دراسة حول ربط ليبيا والجزائر - الجزائر -ليبيا 

 2014ف بين الجزائر وتونس في شهر يونيو .ك 400تم تشغيل الخط على جهد  - الجزائر –تونس 

 المغرب –الجزائر 
ومركز بورديم ) الجزائر(بين سيدي بوسعيد خطين يربطان تم تشغيل المشروع على  -

 .2010في إبريل  والثاني؛ 2009سبتمبر تم تشغيل األول في ) المغرب(

 

 :الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيةمشروع الربط : ثالثاً 

دولـــة اإلمــارات العربيــة المتحـــدة، (يهــدف هــذا المشــروع إلـــى ربــط الشــبكات الكهربائيـــة لكــل مــن   
يعتبــر الــربط ؛ و )مملكــة البحــرين، المملكــة العربيــة الســعودية، ســلطنة ُعمــان، دولــة قطــر، دولــة الكويــت

لدول مجلس التعاون والتـي بـدأت دول المجلـس فـي  االستراتيجيةيع الكهربائي الخليجي من أهم المشار 
ـــائي فـــي صـــيف  ـــربط الكهرب ـــدء تشـــغيل ال ـــذ ب ـــة 2009جنـــي ثمارهـــا من ـــدول الخليجي ـــث تمتعـــت ال م حي

المرتبطــة باســتقرار أكبــر ومميــزات فريــدة ألنظمتهــا الكهربائيــة بســبب ارتباطهــا مــع بعضــها عــن طريــق 
بـائي منـذ بـدء تشــغيله فـي دعـم الشـبكات المرتبطــة حيـث ســاهم الـربط الكهر . الـربط الكهربـائي الخليجـي

ســاهم تقــديم  كمــا حالــة فــي جميــع الــدول الخليجيــة المرتبطــة بــال اســتثناء، 1000فــي حــوالي أكثــر مــن 
الـدعم اللحظــي عبـر شــبكة الــربط بشـكل مباشــر فــي تجنـب االنطفــاء الكامــل أو الجزئـي أثنــاء الحــوادث 

الـذي  يسـببها االنقطـاع الشـامل للكهربـاءصـادية الكبيـرة التـي الكبيرة مما أدى إلـى تجنـب الخسـائر االقت
 .قد ينتج في حال كانت شبكات هذه الدول معزولة عن هيئة الربط

ويتم العمل حاليا على زيادة االستفادة من السعة الفائضة في الربط الكهربائي لتجارة الطاقة على 
د عالي التكلفة المستخدمة في توليد أسس اقتصادية توفر على دول مجلس التعاون تكاليف الوقو 

, الطاقة، وتقنين تكاليف اإلنتاج والتشغيل في شبكات كهرباء دول مجلس التعاون في توليد الكهرباء
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مما . ألقل كلفةكما سوف يؤدي إلى توفير في الكلفة التشغيلية بناء على استيراد وتبادل الطاقة ا
ن يتم تقليل تشغيل وحدات التوليد المحلية ذات الكلفة أوذلك ب في نفقات اإلنتاج يؤدي إلى التوفير

 .العالية والكفاءة المنخفضة
 

وباإلضافة إلى ماسبق في مشروعات الربط الثالث الكبرى؛ هناك مجموعة من المشـروعات األخـرى 
 :يجري العمل على تنفيذها وتتضمن

 : )ميجاوات 3000وبقدرة تبادلية . ف.ك 500جهد (مشروع الربط المصري السعودي ) 1(

تحويـل بـدر فـي  إلى ربط الشبكة الكهربائيـة المصـرية بالشـبكة الكهربائيـة السـعودية مـن محطـة يهدفو 
تبـــوك فـــي الســـعودية بطـــول  مصـــر إلـــى محطـــة تحويـــل شـــرق المدينـــة المنـــورة، مـــرورًا بمحطـــة تحويـــل

ر منظـــومتين المشـــروع إلـــى ربـــط أكبـــ ميجـــاوات، وســـيؤدى 3000كـــم، وبقـــدرة نقـــل تبلـــغ حـــوالي 1320
ألــــف ميجــــاوات، وســــيكمل  90 حــــوالياإلجماليــــة عــــن  كهربــــائيتين فــــي الــــوطن العربــــي تزيــــد قــــدرتهما

 يالـربط الكهربـائي بـين دول مجلـس التعـاون الخليجـي ودول الـربط الثمـان المشروع عند إنجازه منظومة
فــي واالجتمــاعي  العربــي لإلنمــاء االقتصــادي، ومــن المتوقــع أن يســهم الصــندوق يالــربط المغــارب ودول

دراســات ؛ وقــد أثبتــت )مليــون دوالر أمريكــي 162 حــوالي(مليــون دينــار كــويتي 45تمويلــه بتمويــل قــدره 
جــدوى الـــربط وذلــك مــن خــالل خـــط  2008فــي عــام الخاصــة بالمشـــروع الجــدوى االقتصــادية والفنيــة 

مــن المدينــة ف تيــار مســتمر بحيــث يكــون مســار خــط الــربط .ك 500± كهربــائي ثنــائي القطبيــة جهــد 
بجمهوريــة كيلــو متــر إلــى مدينــة بــدر  850الي بالمملكــة العربيــة الســعودية بطــول حــو  تبــوك –المنــورة 

) 20(كــم، كمــا تــم تحديــد مســار خــط الــربط البحــري بطــول حــوالي  400مصــر العربيــة بطــول حــوالي 
ل حـــول عقبـــة يـــربط بـــين طرفـــي الخـــط الهـــوائي؛ وفيمـــا يلـــي بعـــض التفاصـــيكيلـــو متـــر لعبـــور خلـــيج ال

 :المشروع
 

/ يالبلدين إلنشاء مشروع الربط المصر  يمذكرة التفاهم بين حكومتوقعت  1/6/2013بتاريخ  -1
 .2013اعتمادها في شهر سبتمبر تم و . و.م 3000ف وبقدرة تبادلية .ك 500±جهد  يالسعود

كي، مليون دوالر أمري 610تبلغ التكلفة التقديرية للمشروع فيما يخص الجانب المصري حوالي  -2
العربية ن األجنبي، وجاري تدبيره من خالل مؤسسات التمويل مليون دوالر قيمة المكوّ  570منها 

 .الدولية، وذلك بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتعاون الدوليو 
اتفاقية تشغيل الربط  -االتفاقية التجارية -اتفاقية الربط الكهربائي(على اتفاقيات الربط التوقيع تم  -3

الشركة القابضة لكهرباء مصر، والشركة السعودية بين  12/12/2013بتاريخ ) الكهربائي
 :للكهرباء، ويتضمن البرنامج التنفيذي للمشروع المراحل التالية

، وتمت الترسية على 14/1/2014بتوقيع عقد االستشاري في  انتهت: المرحلة األولى •
 .الطرح وترسية العقودلمراجعة وتجهيز وثائق ) .Trans GRID Solution Inc(شركة 

تشمل مراجعة وطرح مستندات ووثائق المشروع، والتحليل الفني والمالي : المرحلة الثانية •
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 .2015/للعروض، على أن يتم توقيع عقود المقاولين في فبراير
 .تنفيذ المشروع خالل ثالثة أعوام من توقيع العقود: المرحلة الثالثة •
 . 2018للمشروع بنهاية فبراير  التشغيل التجريبي: المرحلة الرابعة •

 
 

 :مشروع الربط الكهربائي المصري السوداني) 2(

مصر، التي قام بها االستشاري / بعد انتهاء دراسات الجدوى لمشروع الربط الكهربائي بين السودان 
، بدأت اإلجراءات والسوداني/ بين الجانبين المصري ، باتفاق)PB/ Parsons Brinkerhoff(األجنبي 

توشكي (ف .ك 220مشروع الربط على جهد  الخطوات الالزمة لتنفيذوالتي تشمل التنفيذية للمشروع 
كم داخل الحدود  65كم داخل الحدود المصرية، و  95(كم  160بطول حوالي ) وادي حلفا/  2

ن يتحمل كل جانب و، واالتفاق على أ.م 200و 70لتبادل قدرات كهربائية تتراوح بين ) السودانية
تم  ، ثمف.ك 500تكاليف إنشاء خط الربط داخل أراضيه كمرحلة أولى، يليها الربط على جهد 

االتفاق على المتطلبات الفنية للربط المتعلقة بأنظمة االتصاالت والتحكم والوحدات الطرفية وأنظمة 
لفا إلى الحدود المصرية في إنشاء الخط من وادي حمن الجانب السوداني العمل ، وقد بدأ التشغيل

 .، ومن المتوقع اكتماله خالل عامين21/3/2014السودانية بتاريخ 
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 : مشروع الربط الكهربائي بين المملكة العربية السعودية والجمهورية اليمنية) 3(

بين محطة بني AC  (Double Circuit (ف .ك 400وتشمل إنشاء خط ربط كهربائي :المرحلة األولى
كيلو متر في  100(كيلو متر  416حشيش في اليمن ومحطة محوالت كدمي في السعودية، بطول 

 250بقدرة ) Back to Back Station(وٕانشاء محطة  )كيلو متر في اليمن 316السعودية، و 
 . ميجاوات في محطة كدمي في السعودية

 250كدمي بالسعودية، بإضافة ) Back to Back Station(وتشمل توسعة محطة :المرحلة الثانية
ميجاوات وتقوية خط الربط  500ميجاوات لتصبح القدرة االستيعابية للمحطة والتي يمكن تصديرها 

ف .ك 400والتي سوف تتزامن مع دخول محطة توليد معبر في اليمن، باإلضافة إلى إنشاء خط 
كيلو متر من  70ف بطول .ك 400كيلو متر من مأرب إلى معبر، وخط كهربائي جهد  200بطول 

 .بني حشيش إلى معبر

ميجاوات لتصبح  250وتشمل توسعة محطة تبادل الطاقة في السعودية بإضافة :المرحلة الثالثة
ف بين الطور .ك 400م، وٕانشاء خط 2020ميجاوات وذلك بحلول عام  750القدرة االستيعابية 

 . ومحطة رأس كتنيب أوباجل في اليمن
 

 :العربي ونتائجها لربط الكهربائيالشاملة لالدراسة  .5

الربط الكهربائي بين الدول العربية بنظرة شاملة لكافة الدول العربية؛ وأن الدراسات لم يبدأ 
، كما أنه قد )دول المشرق العربي ودول المغرب العربي(عتينالتي تمت لهذا الغرض جرت لمجمو 

لمعطيات الخاصة بالربط الكهربائي خاصة فيما مضى زمن طويل على هذه الدراسات تغيرت خالله ا
 . يتعلق بالتطور الهائل الذي شهده قطاع الكهرباء في الدول العربية

إن استكمال الربط الكهربائي العربي يقتضي وجود خطة طويلة المدى تكفل ارتباط االثنين 
من الناحية الفنية أو  وعشرين دولة بشبكة ربط موحدة تسمح لها باالستفادة القصوى من الربط سواءً 

االقتصادية، بحيث تضم كافة الدول التي لم تشملها أي دراسات سابقة بسبب عدم وجود شبكات 
أما تقوية الربط . الكهرباء الداخلية المّوحدة لديها، أو بسبب عدم وجود الطاقة اإلنتاجية الكافية

لمشروعات القائمة مما يؤدي إلى الكهربائي فيعني تقوية خطوط الربط عن طريق االرتقاء بالجهد ل
متابعة لذلك، من المهم .زيادة الوثوقية في األنظمة المرتبطة كما يتيح لها تبادل أعلى للقدرة الكهربائية

الخطوات المستقبلية للنتائج التي توصلت إليها دراسة الربط الكهربائي العربي الشامل وتقييم استغالل 
الستكمال مشروعات الربط الكهربائي العربي والتي قدمت حلوًال الغاز الطبيعي لتصدير الكهرباء، 

القائمة وتقويتها، ومقترحات لتبادل الكهرباء والغاز الطبيعي بين الدول العربية، مؤدية إلى تكوين 
مشاريع للغاز ) 3(مشاريع للربط الكهربائي و) 7(؛ فاقترحت سوق كهرباء حقيقي بين الدول العربية
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 :لي نبذة حول الدراسة ونشأتها وأهم مخرجاتهاوفيما ي. الطبيعي
 : خلفية عامة حول الدراسة 1.5

تبنى المجلس الوزاري العربي للكهرباء فكرة إجراء دراسة شاملة حول الربط الكهربائي العربي 
أكد حيث االقتصادية واالجتماعية، : تنفيذ نتائج وقرارات القمة العربية التنموية تهفي إطار متابعوذلك 

دراسة الربط الكهربائي "على ضرورة اإلسراع بالبدء في ) 20/5/2009(المجلس في دورته الثامنة 
وٕامكانية تجزئة الدراسة بما يتناسب " العربي الشامل وتقييم استغالل الغاز الطبيعي لتصدير الكهرباء

ا الداخلية لتتمكن من اإلسراع في استكمال وتقوية شبكاتهإلى المتاح، كما دعا الدول العربية  والتمويل
وفي هذا . استيعاب القدرات الكهربائية المنقولة على شبكات الربط الكهربائي العربية واإلقليمية

الصدد، وافق المكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للكهرباء على تجزئة الدراسة إلى ثالثة أجزاء 
ويل الجزءين األول والثاني منها حول يقوم الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي بتم

دراسة نظم مجموعات الربط الكهربائية في الدول العربية؛ ودراسة جدوى تجارة الكهرباء والغاز بين 
الدول العربية وٕامكانيات التبادل مع األسواق األخرى، بينما يقوم البنك الدولي بتنفيذ الجزء الثالث 

بناًء على و . ريعية الستكمال مشروعات الربط الكهربائي العربيحول األطر القانونية والمؤسسية والتش
بإعداد خطة عمل ) سميت فيما اللجنة التوجيهية(من خبراء المكتب التنفيذي جنة ل تكليفتم ، ذلك

إلنجاز الدراسة وفقًا للنتائج التي يتم التوصل إليها مع الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي 
 .ليواالجتماعي، والبنك الدو 

 

 : جهود الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي 2.5

 

وضع اإلستراتيجية والمخطط الرئيسي لتطوير والهادفة إلى من الدراسة  الجزءين األول والثانيلتنفيذ 
المفاضلة في التكاليف ؛ و طريق الغاز الطبيعي أو الكهرباءتبادل الطاقة بين الدول العربية، سواء عن 

اإلجراءات تضمنت اتخذ الصندوق مجموعة من  ،أو الغاز الطبيعي/ بين تصدير الكهرباء و والمنافع
طرح المناقصة، واالنتهاء من التحليل الفني والمالي للعروض المقدمة، واختيار ائتالف شركتي 

ول الدوقد طلب المجلس في دورته التاسعة من . إلجراء الدراسة) شيزي اإليطالية ورامبول الدانمركية(
يانات ليتوليا مسؤولية توفير الب) أحدهما للكهرباء واآلخر للغاز(العربية تسمية ضابطي اتصال 

 –8الخاص بإطالق العمل في الدراسة والذي عقد يومي  االجتماعلمشاركة في االمطلوبة للدراسة، و 
حيث قّدم خالله ائتالف االستشاري أهداف الدراسة ومنهجيتها وآلية تقديم البيانات ؛ 9/2/2012

لمتابعة العمل في  ثم عقدت سلسلة من االجتماعاتومخرجات الدراسة والجدول الزمني لتنفيذها، 
الدراسة التي يعدها الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي، مع االستشاري المكلف بإعداد 

حيث عرض االستشاري تقريره النهائي وأهم  2014كان آخرها في يناير دراسة من قبل الصندوق ال
 :التالية وفق المهام النتائج التي تم التوصل إليها
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 أهم نتائج مهام الدراسة استعراض لمهام الدراسة المهمة
الوضــع  -قطــاع الكهربــاء فــي الــدول العربيــة 1المهمة 

 المستقبليةالحالي واالتجاهات 

 جمع البيانات حول قطاع الكهرباء في الدول العربية

ــــة 2المهمة  ــــدول العربي ــــات  -قطــــاع الغــــاز فــــي ال كمي
الغــــــــاز المتــــــــوفرة والفائضــــــــة والتــــــــي يمكــــــــن 

 .استغاللها في تجارة الغاز

 جمع البيانات حول قطاع الغاز في الدول العربية

االقتصـــــادية الســـــيناريوهات وتقيـــــيم الجـــــدوى  3المهمة 
/ للبـــدائل المختلفـــة للـــربط الكهربـــائي، وربـــط 

 .نقل الغاز لغرض إنتاج الكهرباء

مشـاريع مســتقبلية للـربط الكهربــائي  7تحديــد ( السـيناريو المفضـل 
 )مشاريع مستقبلية للغاز الطبيعي  3وتحديد  -بين الدول العربية

جـــدوى تجـــارة الطاقـــة الكهربائيـــة والتعزيـــزات  4المهمة 
 .المطلوبة للربط البيني

 .تحميل خطوط الربط -
 .تبادل الطاقة مع بعض الدول غير العربية المجاورة -
 .تحديد نقاط الضعف في الشبكات الداخلية -
 لكل خطوط  Net Transfer Capacityحساب الـ  -

 .الربط الحالية والجاري إنشاؤها والمستقبلية
ـــــديل  5المهمة  ـــــة للب األفضـــــل وتســـــعير الدراســـــة المالي

 .الكهرباء
ـــاء ومشـــاريع  ـــد االقتصـــادي المتوقـــع لمشـــاريع الكهرب حســـاب العائ
الغاز المستقبلية التـي كـان قـد تـم تحديـدها فـي المهمـة الثالثـة مـن 

 .الدراسة
النمـــــــــــوذج التجـــــــــــاري للتبـــــــــــادالت الثنائيـــــــــــة  6المهمة 

والمتعـــــــــــددة األطـــــــــــراف للكهربـــــــــــاء والغـــــــــــاز 
 .الطبيعي

متكامـــل لتحديـــد أســـس التبـــادل التجـــاري بنـــاء نمـــوذج رياضـــي  -
 .للطاقة المتبادلة والطاقة العابرة

 . اقتراح آليات لتسوية األمور المالية الناجمة عن تبادل الطاقة -

البرنـــــامج التنفيـــــذي المقتـــــرح لتنفيـــــذ مشـــــاريع  7المهمة 
/ تعزيــــز وتوســــعة الــــربط الكهربــــائي، وربــــط 

 .نقل الغاز الطبيعي

لتنفيـــذ مشـــاريع الكهربـــاء ومشـــاريع الغـــاز  تحديـــد البرنـــامج الزمنـــي
 .الطبيعي التي كان قد تم تحديدها في المهمة الثالثة من الدراسة
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 :أهم مخرجات الدراسة
  2030مراجعة برامج التوليد في الدول العربية حتى عام. 
  2030بين الدول العربية حتى عام ) كهرباء وغاز(السيناريو المفضل لتطوير منظومة الربط. 
 تحديد االختناقات الداخلية في شبكات الدول العربية، واقتراح حلول لها. 
  حساب الـTotal Transfer Capacity  بين الدول العربية) الحالية والمستقبلية(لكل خطوط الربط. 
 باإلضـافة  .مشاريع للربط الكهربائي مشمولة في السيناريو المفضل ةإعداد دراسة ما قبل الجدوى لسبع

 ).محطة استيراد الغاز الطبيعي 1+خط نقل غاز طبيعي 2(مشاريع الغاز الطبيعي إلى 
 إعداد برامج زمنية إلنجاز مشاريع الربط الكهربائي ومشاريع الغاز الطبيعي. 
 تطوير تصور لـTrading Model  لتحديد تكلفة تبادل الطاقة بين الدول العربية . 

 :مكاسب أخرى للدراسة
 بيانات عن وحدات التوليد الموجودة في الدول العربية قاعدة. 
 قاعدة بيانات عن قطاع الغاز في الدول العربية. 
  تطــوير نمــوذج رياضــي لـــMathematical Model   ،يشــمل شــبكات الكهربــاء فــي الــدول العربيــة

 . يمكن استخدامه مستقبًال إلجراء دراسات لتحليل الشبكات
 

 : جهود البنك الدولي 3.5
 

أما من جانب البنك الدولي؛ فقد عقدت أمانة المجلس واللجنة التوجيهية وفريق عمل الدراسة 
العديد من االجتماعات مع فريق الدراسة من البنك الدولي، وقد وافق المجلس في دورته التاسعة 

لسوق  على توصيات اللجنة التوجيهية والبنك الدولي بشأن الهيكلة التي تم اقتراحها) 2011ديسمبر (
االنتقالية بناًء على مخرجات المرحلة األولى من الجزء الثالث من الدراسة، وقيام اللجنة  الكهرباء

التوجيهية والبنك الدولي بتطوير وثائق الحوكمة المتمثلة في مذكرة التفاهم، وخارطة الطريق، واتفاقيتي 
 .تشغيل الشبكات) كود(الربط، وقواعد 

 من خارطة الطريق، ومذكرة التفاهم إلنشاء  2012ية شهر فبرايرانتهى البنك الدولي في نها
 .السوق الكهربائية العربية المتكاملة، وترجمتها إلى اللغة العربية

 وثائق الحوكمة األربعة(تقرير النهائي للمرحلة الثانية انتهى البنك الدولي من إعداد مسودة ال (
 .21/5/2012بتاريخ  

 باللغة اإلنكليزية، مع تقديم  2013نهائي مع نهاية شهر مارس قدم البنك الدولي تقريره ال
 .كملحق بالتقرير) MOU(ملخص تنفيذي للتقرير باللغة العربية، بحيث تدرج مذكرة التفاهم 

 
جهوده المجلس ونظرًا ألن الكثير من األطر المؤسسية والقانونية لم ينجز بشكل كامل، واصل 

بالتعاقد نيابة عنه مع مكتب استشاري  الخليجيالكهربائي لدول مجلس التعاون هيئة الربط وكّلف 
متخصص ليقوم بتطوير وثائق الحوكمة التي بدأها البنك الدولي ووضع لها نماذج يمكن االسترشاد 

 :ما ورد في تقرير البنك الدوليل، وفيما يلي ملخص بها
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 :نحو التكامل من خالل المراحل األربع التاليةمسار السوق الذي أعده البنك الدولي حدد التقرير 
 نطاق وتوسيع تحديد على التركيز مشتركة،مع عربية لسوق انتقالي تصميم تنفيذ: األولى المرحلة •

 .التجارة فرص

 مؤسسات تفكيك على التركيز مع االنتقالية، المشتركة العربية السوق وظيفة توسيع:الثانية المرحلة •
 .الجملة بنظام المنافسة ،واستحداث)TSOs( النقل نظم مشغلي

 كاملة منافسة على التركيز مع مشتركة، عربية لسوق نهائي تصميم نحو االنتقال: الثالثة المرحلة •
 .متعددة مالية أسواق قبل من مدعومة الجملة بنظام

 للربط عربية شبكة على التركيز التكامل،مع تامة مشتركة عربية سوق تحقيق :الرابعة المرحلة •
 :، وفيما يلي بعض التفاصيل حول ما تتضمنه هذه المراحلوالمتزامن التام الكهربائي

 

 مرحلة التطور التوسع في البنية األساسية وتجارة الكهرباء البناء المؤسسي، اإلطار القانوني، وطرق اتخاذ القرارات

 سكرتارية / تشكيل أمانة
 

مسهلو  /  تحدد مؤسسات تشغيل نظام نقل الطاقة
 السوق فرص التجارة بناء على األسعار الدولية للوقود

 :المرحلة األولى
سوق انتقالي 

ُيركز على تحديد 
فرص التجارة 
 والتوسع فيها

زيادة حجم التجارة المتوقعة بين  مجموعة دول الربط  تشكيل لجنة استشارية وتنظيمية عربية مشتركة 
مجموعة الخليجي، ومجموعة الدول للربط الثماني، و 

 دول الربط المغاربي  العربي
إنشاء لجنة عربية مشتركة   تضم المؤسسات العربية 

 لتشغيل نظم نقل الطاقة
تنفيذ التداول وفق عقود ثنائية مباشرة بين المرافق يتم 

 إبرامها بين الدول المجاورة وغير المجاورة
ُميسر سوق لكل / إنشاء مؤسسة  لتشغيل نظم نقل الطاقة 

5Fمنطقة فرعية 

(5) 
 المرور/ تقدم بعض الدول خدمة النقل

 :تطوير ما يلي والتوقيع عليه
مذكرة تفاهم واتفاقية عامة لتكامل سوق الكهرباء العربية  •

 المشتركة 
 اتفاقية عامة لسوق الكهرباء العربية المشتركة •
 العربية الموحدةاكواد الشبكة  •
 تنسيق األساسيات الفنية واالعتمادية للشبكة  •
توسيع قاعدة البيانات للكهرباء العربية المشتركة  •

لتتضمن معلومات شاملة وحديثة لخطط التوسع لكل 
 دولة وبرامج االستثمارات والتغيرات التنظيمية  

إعداد تعريفا ت نقل الطاقة واعداد مزاد قدرة نقل الطاقة  •
 حدود عبر ال

 :تنفيذ البنية األساسية من خالل
توسيع توليد الطاقة لتلبية االحتياجات الوطنية  •

 والصادرات
استغالل توليد الكهرباء في تلبية فروق الطلب  •

الموسمي واليومي لما هو أبعد من حدود األسواق 
 المحلية

توسيع  الربط البيني القائم عبر الحدود  بالنسبة  •
على سبيل المثال، بين (الكهرباء لتجارة الجملة في 

العراق وسوريا، واألردن ومصر، ومصر وليبيا، وليبيا 
 )وتونس، والجزائر والمغرب

 .تحديث شبكات النقل الوطنية  •

                                                 
ُميسر / ات المقترحة لمؤسسة تشغيل نظم نقل الطاقةالعديد من المسؤولي) GCCIA(لدى هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي (5)

، وبالتالي سيكون من الضروري إدخال بعض )على سبيل المثال، ال تنشر هذه الهيئة أسعار السوق(السوق اإلقليمي الفرعي، ولكن ليس للكل 
 . التعديالت في مسئولياتها لتتمكن من االضطالع بهذا الدور
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السعودية،  –مصر : ربط دولي إضافي بين كل من •
 -المغرب، السعودية  -السودان، موريتانيا -مصر
 اليمن

الموافقة على فتح إمدادات الكهرباء عالية الجهد أمام  •
المنافسة والسماح بتحديد التعريفات بالنسبة لكبار 

 . المستهلكين بواسطة السوق التنافسي
فصل مؤسسات تشغيل نظم نقل الطاقة من خالل  •

تفكيك األسواق الوطنية وٕانشاء جهات تنظيمية وطنية 
 .مستقلة ومستنيرة

تبدأ بدور يتضمن إعداد (عربية إنشاء جهة رقابية  •
التقارير والتنسيق وحل المنازعات قبل أن تصبح 
 ). جهةرقابية تتولى القيام بكامل المهام المنوطة بها

استبدال اللجنة اإلقليمية العربية لتشغيل نظم نقل الطاقة  •
بمؤسسة عربية شاملة تتولى ذلك األمر ويكون لها 

 .ين المنتظمينمجلس إدارة وهيئة كاملة من الموظف
مراجعة أدوار األمانة واللجنة اإلقليمية االستشارية  •

والتنظيمية  بما يعكس أدوار المؤسسات الوطنية الجديدة 
 . لتشغيل نظم نقل الطاقة والجهات التنظيمية

تعديل دور المؤسسات شبه االقليمية لتشغيل  نظم نقل   •
ُميسري السوق لتتولى مسئوليات أكثر تتعلق /الطاقة

 .مهام تشغيل السوقب
تعديل كود الشبكة اإلقليمية حسب الحاجة، وعمل  •

مراجعات موسعة في االتفاقية العامة لسوق الكهرباء  
العربي المشترك بما يتسع لتجارة تنافسية على مستوى 

 . الجملة

توفير عنصر المنافسة أمام كبار المستهلكين  •
 المتصلين بشبكة نقل الطاقة مباشرة

بهدف تحسين االستدامة وتأمين إمداد  مزيد من العمل •
 الطاقة الكهربائية

تسهيل التجارة من خالل مزيد من التعزيز لشبكات  •
ويتم تزامن النظم على مستوى كل . النقل والتزامن

مجموعتي  الربط ( مجموعات الربط دون اإلقليمية 
؛ تزامن لربط المغاربي   متزامنين بالفعلالخليجي و ا

 )لثمانيكافة مجموعة دول ا
 . تنسيق االستثمارات في البنية األساسية لنقل الطاقة •

 :المرحلة الثانية
توسيع السوق 

اإلقليمي االنتقالي 
مع التركيز على 
فصل  مؤسسات 
تشغيل نظم نقل 

الطاقة واستحداث  
المنافسة بنظام 

 الجملة

الموافقة على فتح السوق أمام المنافسة الكاملة على  •
 . مستوى نظام الجملة

على سبيل المثال، (تشغيل األسواق المالية اإلضافية  •
حسبما ) day-ahead market"سوق اليوم التالي 

 العربية المشتركة. يحتاج المتعاملون في السوق
استبدال منتدى المؤسسات الوطنية لتشغيل نظم نقل  •

ُميسرو السوق بمؤسسة تشغيل سوق إقليمي / الطاقة
مالية اإلقليمية يكون مسئول عن كافة األسواق ال

الوظيفية التي لم يتم تنفيذها وتشغيلها بواسطة مؤسسات 
 .القطاع الخاص

تسريح األمانة وٕاعطاء مسئولية الرقابة الكاملة على  •
السوق  العربية المشتركة لمؤسسة تشغيل السوق  

العربية المشتركة ، ومؤسسة تشغيل نظم نقل الطاقة  

تحقيق المنافسة الكاملة على مستوى نظام الجملة مع  •
/ السماح لكافة كبار المستهلكين وجهات التوزيع

 . التوريد حق اختيار الُمورِّد
استحداث أسواق مالية جديدة حسبما تقتضي حاجة  •

في السوق  العربي المشتركمثل سوق المتعاملين 
 bid-based"التوازن القائم على المزايدات 

balancing market " ،و سوق اليوم التالي ،
، "intraday market" وسوق التبادل خالل اليوم 

 . وسوق تداول االنبعاثات، الخ
بما يتسق مع (الكفء تشجيع األسلوب االقتصادي  •

تأمين / اعتماديةأهداف المنافسة واالستدامة و 
 . )اإلمداد

 

 :المرحلة الثالثة
الوصول إلى 

السوق اإلقليمي 
النهائي مع 
التركيز على 

المنافسة الكاملة   
مؤسسات تشغيل 
نظم نقل الطاقة 

  واستحداث
المنافسة بنظام 

 الجملة
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على أن تكون  العربية ، وجهاز التنظيم  العربي ،
 . الرقابة من قبل المجلس الوزاري العربي للكهرباء

تعديل وثائق حوكمة السوق العربية المشتركة حسب  •
الحاجة لتتضمن المنافسة الكاملة بنظام الجملة واألسواق 

 . المالية المنشأة حديثا
ضمان أن تكون لدى مؤسسات السوق العربية المشتركة  •

تعريفات نقل الطاقة وٕانفاذ  المسئولية الكاملة عن تحديد
 .قواعد فنية ومالية موحدة عبر السوق العربية المشتركة 

مزيد من التحسين لقدرات نقل الطاقة والتزامن عمل  •
على المستويات الوطنية والدولية، وذلك باالتساق مع 

 .  احتياجات السوق العربي المشترك

إعداد وتنفيذ خطة موحدة لتنمية الطاقة العربية الشاملة  •
ويمكن أن تتضمن ثالث خطط لمجموعات الربط دون (

الوطنية وتغطي كل من اإلقليمية تتسق مع الخطط 
 )قدرات توليد ونقل الطاقة التقليدية والمتجددة

لمجموعات الربط ) أو عدم تزامن(إعداد خطة لتزامن  •
الثالث دون اإلقليمية مع  الشبكة األوروبية لمؤسسات 

وأسواق ) ENTSO-E(نظم نقل الطاقة الكهربائية 
 .الكهرباء اإلقليمية في المنطقة المجاورة

) أو غير المتزامن(المتزامن  الكهربائيالربط  •
لمجموعات الربط دون اإلقليمية الثالث بما في ذلك 

البلدان غير الموصلة حاليا بأي من مجموعات الربط 
 . دون اإلقليمية

يتم تزامن المنطقة أيضا مع الشبكة األوروبية  •
) ENTSO-E(لمؤسسات نظم نقل الطاقة الكهربائية 

 . نطقة المحيطةواألسواق األخرى في الم
إتاحة الوصول الكامل إلى شبكة الربط والمنافسة  •

التامة بنظام الجملة مع تواجد مؤسسات سوق  عربية 
مشتركة تمارس وظائفها كاملة وكذا توافر وثائق 

 .حوكمة لها

 :المرحلة الرابعة
سوق عربية 

متكاملة تماما مع 
التركيز على 
الربط البيني 

والمتزامن التام 
 بين شبكات

 الكهرباء العربية

 
 

ى هدف تحقيق الخطة المقترحة تركيز وثائق الحوكمة وبناء المؤسسات اإلقليمية علومن ثم تتصور 
 :أن تشمل وثائق الحوكمة أربعة بنود رئيسية فقط هي، و تكامل سوق الكهرباء

o مذكرة تفاهم رفيعة المستوى 
o اتفاقية عامة 
o  المشتركةاتفاقية عامة لسوق الكهرباء العربية 
o 7كود شبكة الكهرباء العربية المشتركةF

(6) 
 

 قرارات تنفيذية رفيعة المستوى
لدفع ) وزاري(تنفيذية على مستوى رفيع القرارات من الستتطلب خطة التنفيذ المذكورة أعاله مجموعة 

. هناك نوعان من القرارات الفورية التي ينبغي جدولتها زمنيا في أقرب وقت ممكن. العملية إلى األمام
6F، هناك حاجة إلى قرار تنفيذي إلنشاء أمانة من شأنها تحريك العملية إلى األمام أوال

وكما ذكرنا، فإن . (7)

                                                 
تكون وثيقة حكومية رفيعة المستوى يوقع عليها وزراء الكهرباء في جميع الدول العربية، بهدف وضع التزامهم ومن شأن مذكرة التفاهم أن  (6)

وينبغي أن تكون االتفاقية العامة وثيقة حكومية رفيعة المستوى . بمواصلة إصالح السوق بما يتفق مع أهداف التكامل بين األسواق اإلقليمية
كما أن االتفاقية العامة . اق اإلقليمية، وتحدد أدوار ومسؤوليات الكيانات الخاصة بالسوق العربية المشتركةتحدد أهداف ومبادئ تكامل األسو 

المحدد  الخاصة بالسوق  العربية المشتركة للكهرباء ستكون وثيقة ذات مستوى أدنى توفر المزيد من التفاصيل عن كيفية استيفاء البلدان االلتزام
 .أما كود الشبكة العربية المشتركة فسيعين الحد األدنى من المعايير التقنية للمنطقة ككل. د القواعد المتعلقة بالتجارةفي مذكرة التفاهم، وتحد
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جامعة الدول العربية والتي تشمل العامة بمانة األب سيتم القيام بها بواسطة هذه المهمة على األمد القري
 :المسئوليات الرئيسية  لها ما يلي

 

العربية المشتركة توفير الدعم اإلداري للمجلس الوزاري العربي للكهرباء ومكتبه التنفيذي، واللجنة  •
 .العربية لتشغيل نظم نقل الطاقةواللجنة  العربية المشتركة للمؤسسات ، االستشارية التنظيمية

استعراض التنفيذ السليم من جانب األطراف اللتزاماتها بموجب المعاهدة، وتقديم تقارير سنوية  •
 .إلى المجلس الوزاري العربي للكهرباء عن التقدم الُمحرز

خر البيانات عن خطط التوسع في البلدان آنة نظم معلومات شاملة تحتوي على بناء وصيا •
 .ء، والتغيرات التنظيمية، وهلم جرااألعضا

هذه الوثيقة ستوفر الدعم . ، هناك حاجة لقرار للشروع في إعداد مذكرة التفاهم العربي الشاملثانيا
المختلفة، العربية المشتركة  السياسي والتوجيه الالزم لبدء العملية، حيث ستحدد أدوار مؤسسات السوق 

ومن المستحسن أن تكون مذكرة . الوثائق من ناحية نطاقها وستختلف هذه. وآلية لتسوية المنازعات
 :التفاهم العربي الشاملة واالتفاقية العامة محددة ومركزة بشكل جيد لتغطية ما يلي

 

السياسات المتعلقة بتجارة الطاقة؛ المساعدة المتبادلة في حالة حدوث اختالل في النظام  •
 .لعملالتدابير الوقائية وخطط اوٕاجراءات التشغيل و 

البنية المؤسسية ودور كل من المجلس الوزاري العربي للكهرباء ومكتبه التنفيذي، واألمانة،  •
واللجنة المشتركة للمؤسسات العربية لتشغيل نظم االستشارية التنظيمية، العربية المشتركة واللجنة 

 .نقل الطاقة
 .عملية تنفيذ القرارات وتسوية المنازعات •
 .)الموازنة، وشروط االنضمام، إلخ(لة الجوانب األخرى ذات الص •

 

 :الخطوات المستقبلية ودور المجلس الوزاري العربي للكهرباء  .6
المكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للكهرباء في اجتماعه الثالثين الذي عقد في د اعتم
النتائج والخطوات المستقبلية الصادرة عن الدراسة التي أعدها الصندوق العربي  2014سبتمبر 

الواردة أدناه، كما االسترشاد بتوصياتها ودعا الدول العربية إلى لإلنماء االقتصادي واالجتماعي، 
العمل على تسويق نتائج الدراسة واستثمار نتائجها، واإلسراع باستخدام وتطوير آليات السوق طلب 

عربية للكهرباء، وذلك لالستفادة القصوى من خطوط الربط القائمة، وكذلك تحديث قواعد البيانات ال
بما تم بشان استكمال وتطوير كما أحيط علمَا .بشكل دوري) MasterPlan(والمخططات الشاملة 

فريق عمل ثم كّلف ، )كما هو مبين في الجدول أدناه( والموقف الحالي لها وثائق الحوكمة األخرى
مالحظات الدول العربية تفاهم، بعد األخذ بعين االعتبار مراجعة الصياغة القانونية لمذكرة البالدراسة 

عليها، وتقديمها في شكلها النهائي، تمهيدًا ألخذ أو تأكيد الموافقة الكتابية من أعضاء المجلس 
 .2014ادها قبل نهاية العام الحالي الوزاري العربي للكهرباء، ومن ثم اتخاذ اإلجراءات الالزمة العتم

                                                                                                                                                        
، يدول الثمانو دول مجلس التعاون الخليجي، والمغرب العربي، الربط بين بالفعل بما في ذلك  موجودة هناك عدد من مبادرات التكامل اإلقليمي(7)

األمانة إلى  وستحتاج. قدرات توليد ونقل الطاقة الكهرومائية النيل، والملكية المشتركةبين غينيا ومالي وموريتانيا والسنغال وتقاسم ومبادرة حوض
 .هذه الكيانات لالضطالع بواجباتها في المنطقة بأسرهاأنشطة االستفادة من إنجازات و 
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 الموقف الحالي لتطوير واستكمال وثائق الحوكمة

 .تم إرسالها إلى اإلدارة القانونية بجامعة الدول العربية، إلبداء مالحظاتها النهائية -  مذكرة التفاهم

مالحظاتهم على قدم أعضاء اللجنة التوجيهية وفريق العمل وضباط االتصال  - االتفاقية العامة
 .المسودة األولى المعدلة من االستشاري

وقد  2014تم االتفاق مع االستشاري على استقبال المالحظات حتى نهاية يوليو  -
 . استالم عدد من المالحظاتتم 

وقد تم تعميمها على ، قام االستشاري باقتراح النسخة الثانية المعدلة من االتفاقية - اتفاقية السوق
نة التوجيهية وفريق العمل وضباط االتصال على أن يضعوا مالحظاتهم أعضاء اللج

 .، وقد تم استالم عدد من المالحظات2014عليها حتى نهاية شهر يوليو 
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